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EXPLICAÇÃO 

O presente trabalho foi escrito para o Congressso 
Notarial Brasileiro que deveria ter sido realizado em 
Blumenau em abril de 1990. O Plano Econômico instaurado em 15 
de março daquele ano deixou todos à mingua de recursos 
financeiros, prejudicando a realização do Congresso. Por 
diversas outras circunstâncias supervenientes ele não foi 
realizado ainda. 

Tomando conhecimento agora do temário do Encontro 
Elvino Silva Filho dos Oficiais de Registro de Imóveis do 
Brasil, resolvi dá-lo como contribuição para o 
desenvolvimento do 1!2 Tema, "Os Notários e os Registradores". 

Ele cabe ai, porque nele são feitas algumas 
colocações que dizem respeito a ambas as categorias. Contém, 
inclusive, rápidas pinceladas históricas que servem tanto a 
registradores como a tabeliães, ao menos como ilustração. 
Interessará, particulamente, àqueles registradores que também 
são protestadores. Finalmente, a conclusão do trabalho, e, 
especificamente, a proposição final, podem até vir a ser 
pensadas, discutidas e receber apoio do Congresso, com vistas 
ao aperfeiçoamento da lei que vai organizar os serviços 
notariais e registrais, o que, sem dúvida, é de interesse 
geral. 

Por fim, participar com este trabalho do congresso 
que leva o seu nome, foi o jeito que eu achei para prestar 
minha homenagem ao Elvino, a quem admiro demais por sua 
vitoriosa luta pela união e valorização profissional de toda 
uma classe, tarefa tão difícil neste pais difícil. 

Novo Hamburgo, 31 de agosto de 1991. 
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O PROTESTO COMO FUNÇÃO NOTARIAL 

1 - INTRODUÇÃO 

Efetivar atos notariais é função notarial. Ora, o 
protesto cambial é um ato notarial. Logo, efetivar o protesto 
cambial é fun9ão notarial. 

O s~logismo encerra uma lógica irrefutável. No 
entanto, tem opositores, sob alegação de não ser verdadeira a 
premissa de que o protesto é ato notarial. 

Ocorre que, no Brasil, diferentemente dos outros 
países, a incumbência de tirar o protesto cambial é conferida 
a oficiais públicos ditos extrajudiciais que nem em todos os 
Estados conservaram a denominação de notários ou tabeliães. É 
uma atividade especial, separada das atribuições genéricas 
dos tabeliães de notas. 

Entende-se como "extrajudiciais" aqueles oficiais 
públicos que, embora vinculados ao Judiciário e subordinados, 
administrativamente, ao juiz de direito da justiça comum, não 
realizam tarefas judiciais, não são auxiliares do juizo, nada 
têm a ver com o processo judicial, não tendo qualquer 
ingerência, por mínima que seja, na tramitação de qualquer 
ação ou outra medida secundária que deva ser decidida ou 
ordenada pelo juiz. 

São duas as funções ditas extrajudiciais: a notarial 
e a registra!. 

Nem todos os registros públicos, porém, são de 
competência dos assim chamados oficiais públicos 
extrajudiciais. Por exemplo, o registro do comércio, o da 
propriedade industrial e intelectual, o de aeronaves e 
navios, o de marcas de gado. As funções do registrador 
extrajudicial são apenas os registros: civil das pessoas 
naturais, civil das pessoas jurídicas, de titules e 
documentos, de imóveis. Qualquer alusão, pois, que se fizer a 
registro ou a registrador, será referente a estas quatro 
espécies. 

Essas duas funções, notarial e registra!, estão 
embutidas dentro do judiciário, embora o exercício delas nada 
tenha a ver com ele, decorrendo dai um grave defeito: elas 
estão misturadas com as funções auxiliares do juiz. Em 
conseqüência, os agentes dessas funções notariais e 
registrais também estão misturados, organicamente, com os 
agentes das funções judiciais auxiliares. 

Por estarem todos metidos no mesmo saco, escrivães 
judiciais, tabeliães, registradores, meirinhos, contadores, 
distribuidores, e toda a extensa família dos chamados 
servidores judiciais e extrajudiciais, também o exercício das 
funções acabou numa grande mistura: há escrivães judiciais 
que também exercem funções notariais; há tabeliães que também 
são registradores; há registradores que também são escrivães 
judiciais. 

Em 
funções foi 
ter formação 

razão disso, a distinção entre 
perdendo a importância. Como não era 

jurídica para exercer todas essas 

as diversas 
necessário 
atividades 
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jurídicas, (e não há que confundir jurídico com judicial), 
bastando os conhecimentos empíricos adquiridos na prática 
dessas atividades, foi se esmaecendo, com o tempo, a 
curiosidade científica voltada à análise das diferentes 
funções. 

De outra parte, esse estudo cientifico era até 
desencorajado, pois os agentes das funções tanto judiciais 
como extrajudiciais foram assumindo a condição de 
subordinados, sujeitos não só administrativamente, mas também 
e até, funcionalmente, à autoridade judiciária. Foram 
perdendo seu poder decisório, que emana do conhecimento 
cientifico e técnico, e foram se reduzindo à condição de 
funcionários estrito-senso, constrangidos à estreiteza de 
normas regulamentadoras que nunca podem prever todas as 
ocorrências possíveis. É mais cômodo realizar as tarefas 
segundo as ordens superiores, sem questioná-las, porque isto 
exime do peso da responsabilidade. 

Evidentemente, os traços genéricos acima não têm o 
mesmo negror em todo este vasto pais. Há uma grande variedade 
de nuances. Há lugares em que a aludida mistura e suas 
conseqliências sequer existem. E também em razão, 
principalmente, da ainda tímida doutrinação do Colégio 
Notarial e do Instituto do Registro Imobiliário, a 
despreocupação pelo conhecimento científico tende a acabar. 
Já existe, às vezes só em estado embrionário, mas existe, uma 
consciência de que ser tabelião ou registrador é exercer uma 
função altamente técnica, que exige bons conhecimentos 
jurídicos, universais e especiais, com capacitação para tomar 
decisões caso a caso,·insusceptiveis de serem embretadas em 
gener~cas ordens de serviço~ já existe a consciência do que 
são e para que servem as funções notariais e registrais, do 
papel de relevo que desempenham na sociedade, suprindo 
necessidades do convívio humano. 

Em razão do que foi exposto, com respeito à mistura 
das funções ditas extrajudiciais e judiciais e dos seus 
agentes, uns realizando tarefas de outros, por obra das 
organiza9ões judiciárias construídas nos Estados sem muito 
rigor c~entifico, um desses atos jurídicos integrantes de 
funyão chamada extrajudicial, o protesto cambial, ficou, por 
ass~m dizer, como que sem pai nem mãe. Enjeitado. 

Não é ato registra!, dizia-se, pois não integra 
nenhum dos registros que formam o elenco dos registros 
extrajudiciais. Não é ato notarial, frisava-se, porque há 
muito foi tirado das atribuições dos tabeliães e dado ou a 
registradores ou a um tipo especial de oficiais públicos, os 
protestadores (ou protestantes?), com a função exclusiva de 
cuidar do órfão. 

Agora vem de ser consagrada, na Constituição 
Federal, art.236, a tese defendida há décadas pelas 
lideranças dos servventuários ditos extrajudiciais e por 
outros estudiosos do assunto: a desvinculação dos serviços 
notariais e registrais do Judiciário. Isto há muito já 
deveria ter ocorrido, pois as atividades notarial e 
registra!, além de não terem qualquer característica 
judicial, são antes o oposto da atividade judicial: sua 
finalidade é preventiva, e não auxiliadora, de litígios a 
serem resolvidos pelo juiz. 

Assim, as funções extrajudiciais 
funções extrajudiciais, mas, simplesmente, ou 
ou função registra!. Nada mais têm a ver com o 

não são mais 
função notarial 
Judiciário. 
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Quer dizer: nada mais têm a ver com o Judiciário em 
tese, mas não de fato. É necessar~o que se organizem 
autonomamente, em lei especial, para que a tese de direito 
venha a se efetivar de fato. 

Essa lei, ora em gestação, vai ser uma lei 
importante. Deve ser uma lei muito boa, para que os serviços 
que ela organizar também possam ser muito bons. Ela não deve 
refletir impulsos de momento, inclinações efêmeras, opiniões 
passionais, situações pessoais, interesses individuais ou de 
grupos. Más leis trazem antes maleficios do que beneficios. 
Não duram. Deixam de ser acatadas. Perdem a autoridade. São 
focos de discórdia. 

Para que a lei seja boa, deve ser bem pensada e 
repensada, tendo em conta a realidade social. Não só a 
realidade dos grandes centros, mas também a realidade dos 
mais afastados rincões desta terra gigantesca. Isto é 
dificil, porque o Brasil compõe-se de uma infinidade de 
realidades. Deve ter, sobretudo, uma boa estrutura técnica, 
dispensados os floreios sem serventia. Deve ser exeqliivel, 
isto é, prática. 

Essa lei vai organizar os serviços notariais e 
registrais, dispondo sobre as atribuições, obrigações e 
direitos dos agentes desses serviços, tendo em conta, acima 
de tudo, o interesse público, isto é, daqueles a quem os 
serviços se destinam. Deve ser tecnicamente perfeita nesses 
aspectos. Ela, por exemplo, estará errando de modo 
imperdoável, se classificar um ato notarial como registra!, 
ou vice-versa. Essa distinção, entre o notarial e o 
registra!, é fundamental. Toda a lei será edificada sobre 
este alicerce. 

Por isto é importante aclarar as dúvidas. Está em 
discussão a que diz respeito à natureza juridica do protesto 
cambial. Há aqueles que querem porque querem que ele seja um 
ato registra!. Há os que dizem que o protesto cambial é um 
ato notarial por natureza. 

Este trabalho pretende demonstrar que a premissa "o 
protesto é ato notarial", do silogismo que serviu de 
introdução a esta já longa introdução, é verdadeira. 
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2 - O PROTESTO NÃO É ATO REGISTRAL 

Salta à evidência que o protesto não é ato 
registra!, porque ele é registrado, e nenhum ato que é 
registrado é ato registra!. A ação de registrar consiste em 
reproduzir, total ou parcialmente, um ato formado. A formação 
do ato precede seu registro. O registro reproduz mas não 
produz o ato. 

Assim, em cinco linhas, fica demonstrado que o 
protesto cambial não é ato registra!. Tudo o que segue pode 
ser desprezado sem prejuízo ao entendimento de que o protesto 
não é ato registra!. 

O que se registra? - Documentos ou fatos. 
O único registro que registra fatos é o registro 

civil das pessoas naturais: registra o nascimento e o óbito. 
Registra além disso um ato solene, a celebração do casamento, 
o que também é um fato. 

O registrador não faz o casamento. Realiza os atos 
preparatórios dele (que nem por isso são atos registrais), 
assiste a celebração e a registra. Mesmo que esse registro 
tenha sido quase que totalmente escrito antes da celebração, 
para comodidade de todos os participantes e assistentes da 
cerimônia, ele não existe, não se perfecciona enquanto não 
tiver sido ultimado o casamento. O casamento pode existir sem 
o seu registro, mas o registro não existe sem o casamento 
prévio. 

Assim também com o nascimento e a morte. Esses fatos 
somente podem ser registrados depois de terem ocorrido, mesmo 
porque se não ocorreram não são fatos. 

Todos os demais registros registram exclusivamente 
documentos que constituem atos jurídicos ou simples 
declarações de vontade ou descrições de fatos. 

O registro de titulas e documentos registra o 
contrato de compra e venda com reserva de domínio retratado 
num documento. O registro civil das pessoas jurídicas 
registra o estatuto ou o contrato constitutivo de uma 
sociedade retratado num documento. O registro de imóveis 
registra o contrato de compra e venda de um terreno 
formalizado num documento, a escritura pública de compra e 
venda. 

Sem o documento não é possível fazer o registro. 
Fica bem claro, assim, que só é registrável aquilo 

que existe, o fato ou o documento. 
O registro não cria o fato nem o ato, apenas atesta 

a existência de fatos já ocorridos ou de atos já 
documentados. Mesmo se não registrados, os fatos e os atos 
não deixam de existir. Apenas algum ou alguns dos efeitos que 
possam produzir no mundo jurídico não são gerados enquanto 
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não forem registrados, o que é um outro assunto. 
A pessoa natural não deixa de ser pessoa (sujeito 

capaz de adquirir direitos e contrair obrigações) se acaso o 
seu nascimento não tiver sido registrado. A falta de registro 
do contrato de compra e venda não implica na inexistência da 
venda, se não registrado. O contrato social cria desde logo a 
sociedade, que prevalece entre os s6cios mesmo se não for 
levado a registro. 

Em resumo, não pode ser registrado aquilo que não 
existe. 

Inclusive, logicamente, o protesto cambial. 
Para que o oficial possa registrá-lo, o protesto 

cambial deve ter nascido, deve ter sido criado, gerado, ou, 
em suma, formalizado antes. O registro não cria o protesto 
cambial, mas apenas, por seu efeito declarat6rio (pois, no 
caso, não tem efeito constitutivo), tem a finalidade da 
publicidade e da conservação. Mesmo não sendo registrado, o 
protesto cambial devidamente formalizado existe e produz o 
efeito jurídico para o qual foi criado, o de comprovar a mora 
para todos os fins de direito. 

Preexistindo ao seu registro, o protesto não é ato 
registra!. 

Se fossem atos registrais todos os atos que viessem 
a ser registrados, também seriam atos registrais a escritura 
pública notarial e todos os documentos particulares. Absurdo. 
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3 - O PROTESTO É ATO NOTARIAL 

Se o protesto não é ato registra!, o que é então? 
Ato judicial, ato administrativo, ato notarial ou ato 
particular que prescinde de qualquer intervenção, direta ou 
indireta, de órgão público? 

A última hipótese está desde logo afastada. No 
sistema juridico brasileiro o protesto cambial é ato formal e 
solene, com presunção legal de verdadeiro, exigindo, 
portanto, a presença de órgão oficial dotado de fé pública. 

Não é ato judicial porque na sua formação não 
intervém o juiz. O juiz pode vir a ser chamado para solver 
alguma reclamação e decidir, no caso, se o protesto deve ou 
não ser tirado. Cessa aí, no procedimento previsto no artigo 
884 do Código de Processo Civil, a sua intervenção, que não 
pode se estender à maneira ou à forma de efetivar-se o 
~r~test~. Assim, mesmo nesse caso, de reclama~ão provida pelo 
JU1Z, nao perde o protesto o seu caráter extraJudicial. 

A tirada do protesto não é atividade que integra a 
administração pública comum. Nada tem a ver com ela por suas 
características e por envolver unicamente interesses 
privados. Pode até, hipoteticamente, vir a ser formalizado 
por algum integrante dos quadros do funcionalismo público 
mediante designação especial, na falta ou no impedimento de 
quem deva fazê-lo funcionalmente. Será uma exceção que, no 
entanto, não terá o condão de alterar a natureza do ato. 
Significará, simplesmente, que o funcionário terá sido dotado 
de fé pública especial para com ela revestir aquele ato 
isolado. 

Assim, por eliminação, poderíamos concluir desde 
logo que o protesto cambial é ato notarial, já que não é ato 
registra!, nem judicial, nem administrativo, nem ato privado 
destituido de fé pública. 

Mas por que é ato notarial? - O que o caracteriza 
como ato notarial é a fé pública notarial nele impressa. 

A fé pública notarial é distinta da fé pública em 
geral de que são dotados os funcionários da administração, os 
funcionários judiciais e, também, os registradores. 

A fé pública é a essência da função notarial e por 
isso ela se distingue da fé pública em geral. O tabelião tem 
por razão de ser, por objetivo, por missão funcional, 
imprimir fé pública nas declarações de vontade e de fatos, o 
que as torna irrefutáveis para todos os fins de direito. 
Reputa-se verdadeiro tudo o que o tabelião declara no 
instrumento público notarial regularmente formado. Somente 
uma sentença judicial exarada em ação própria, especialmente 
instaurada para tanto, que a decrete como falsa, pode opor-se 
a uma declaração contida em instrumento público notarial. 
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Por isto que é exigida, via de regra, a escritura 
pública - ato notarial por excelência - para a transmissão de 
direitos reais em imóveis, transmissão essa que não se 
efetiva pela simples tradição. Só a escritura pública dá 
certeza da regularidade da transmissão e por isso confere a 
desejada tranqUilidade e segurança às negociações 
imobiliárias. Ela, por exemplo, por si só, sem necessidade de 
comprovação adicional, dá plena certeza, com presun9ão legal 
de verdade: da data do negócio, do lugar, da ident1dade das 
partes, da capacidade das partes, da legitimidade da eventual 
representação de alguma parte, da existência legal da parte 
que é pessoa jurídica e da identidade e legitimidade de seu 
representante, do objeto, da titularidade e disponibilidade 
do objeto, das condições ajustadas pelas partes quanto ao 
preço, modo de pagamento, transmissão de direitos reais e 
pessoais sobre o objeto e outras condições, da voluntariedade 
do consentimento, do cumprimento das obrigações fiscais. 
Enfim, todas e cada uma das declarações do tabelião 
constantes da escritura pública reputam-se verdadeiras. E são 
verdadeiras enquanto alguma sentença judicial não as declarar 
falsas. 

O que se disse a respeito da escritura pública é 
extensível a todo e qualquer outro ato notarial. Pode-se 
assim muito bem avaliar o poder da fé pública notarial e 
valorizar devidamente os cuidados que devem cercar o uso 
desse poder. 

dotados 
pública 
públicos 

Mas os demais órgãos públicos não são também eles 
de fé pública? - São, mas só o notário tem a fé 
como essência de sua função. Os demais órgãos 
têm-na como atributo secundário e não essencial. 
O registrador tem por missão registrar. 

Secundariamente a essa sua função principal é ele dotado de 
fé pública para com ela revestir, não as declarações de 
vontade contidas no documento que registra, mas apenas o 
registro desse documento e as cópias desse registro. 
Presume-se, devido a essa fé pública registra!, que o 
registro está conforme com o documento e que a cópia confere 
com o registro, mas essa presunção de verdade não se estende 
ao conteúdo do documento, que é, necessariamente, anterior ao 
registro, anterior à intervenção do registrador. 

O funcionário público em geral existe para cumprir 
determinadas tarefas dentro da administração pública. 
Secundariamente à sua função principal, ele tem fé pública 
bastante para revestir de certeza legal as suas declarações 
de que tais e tais atos ou fatos foram praticados ou 
ocorreram dentro da esfera de suas atribuições funcionais. 

Essa distinção entre a fé pública notarial e a fé 
pública em geral estende-se aos atos notariais e 
não-notariais. Aqueles são como que a corporificação do que o 
tabelião percebe com os seus sentidos, interpreta e amolda à 
lei ou aos principias do direito, revestindo essa 
formalização, mediante sua fé pública plena, com uma couraça 
de autenticidade inquestionável. São atos de criação. Os 
demais atos dotados de fé pública são como que fotografias de 
atos existentes. A fé pública não vai além da fotografia: 
garante que ela retrata fielmente o ato, mas não garante a 
autenticidade do ato. 

O portador de um titulo de crédito, ao apresentá-lo 
ao oficial de protestos, manifesta, só com esse gesto ou 
secundando-o com um pedido expresso, a sua vontade de que o 
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titulo seja protestado. Essa sua vontade, depois de cumpridas 
as solenidades legais, será formalizada no instrumento de 
protesto porque o oficial assim a entendeu e interpretou. Ao 
firmar o documento de sua lavra, o oficial lhe repassa a fé 
pública de que é, funcionalmente, portador, e assim cria um 
ato juridico completo, com plena eficácia para fazer os 
efeitos que dele se espera no mundo juridico. 

A fé pública impressa ao documento é a notarial, 
porque receber, interpretar e formalizar declarações de 
vontade, criando atos jurídicos autênticos e plenamente 
eficazes, é função tipicamente notarial e exclusivamente 
notarial. O protesto cambial assim criado é, portanto, ato 
notarial. 

Sendo o protesto ato notarial, quem o efetiva é 
tabelião. Tratando-se de oficial que não tem o protesto como 
função exclusiva ou principal, como é o caso dos escrivães 
judiciais e registradores que também têm a atribuição de 
protestar, está ele também dotado de fé pública notarial, que 
transmite ao instrumento de protesto quando o cria. Então, 
nesse momento, atua como tabelião. 
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4 - O PROTESTADOR NO BRASIL-IMPÉRIO 

O protesto cambial, sendo ato notarial, integra a 
função notarial. 

O agente da função notarial, no Brasil, é o 
tabelião, também denominado notário e tabelião de notas. 
Cumpre assinalar que só em Portugal e no Brasil existe essa 
denominação "tabelião", herdada do direito romano. Outros 
países com sistema jurídico calcado no romano, não a 
conservaram. Na América hispânica o tabelião é "escribano", 
sendo também empregado o termo "notaria", como sinônimo. Na 
Europa não são usadas as palavras "tabelião" e "escribano", 
mas, unicamente, o termo "notário" tal como é pronunciado ou 
grafado nas línguas locais: notaria, notaio, notaire, Notar, 
notary. 

Em todos os países que têm o instituto do protesto 
cambial, a função de protestar compete, logicamente, por ser 
o protesto um ato notarial, ao notário exclusivamente, como 
será especificado mais adiante. O Brasil é a exceção. 

Não consegui precisar a data em que foi lançada a 
raiz dessa exceção. O certo é que, até algum tempo depois da 
independência, o protesto cambial também seguia a lógica 
universal, sendo de competência exclusiva do tabelião de 
notas, tal como era - e ainda é - em Portugal, cujo sistema 
jurídico, codificado nas Ordenações do Reino, e transplantado 
pa:a cá pelo colonizador, prevaleceu íntegro no Brasil nas 
pr1meiras décadas de nação autônoma. 

Em alguma ocasião, provavelmente pouco antes de 
1850, ocorreu o primeiro deslocamento de competência para a 
lavratura do protesto, do tabelião para outro ofical público. 
No caso, o escrivão das causas comerciais da segunda 
instância. 

A segunda instância era constituída pelos tribunais 
da relação, supondo-se que aquela separação tenha ocorrido 
então somente na capital do Império, a cidade do Rio de 
Janeiro. Seria assim endereçada àqueles escrivães a 
referência do Código Comercial de 1850 (Lei n2 566, de 
25-6-1850) ao dispor sobre a competência para protestar: 

"Art. 405. Os protestos das letras de cAmbio devea 
ser feitos perante o escrivão privativo dos protestos, 
onde o houver, e não o havendo, perante qualquer tabelião 
do lugar, ou escrivão com f' pública na falta ou 
impedimento do tabelião." 

Subtraída dos tabeliães de notas da capital do 
Império a atribuição de protestar, não poderia ela ter sido 
conferida a registrador porque ainda não havia sido criado o 
oficio privativo de qualquer registro público. Como os 
oficios notariais eram colocados na categoria dos oficios 
judiciais, a atribuição teria de ser dada a um escrivão 
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judicial. Existia então apenas o registro de hipotecas, 
criado pela lei n2 317, de 21 de outubro de 1843, lei essa 
que foi ampliada e estendida às transcrições de imóveis mais 
tarde, pela lei nQ 1237, de 24 de setembro de 1864. Porém 
esses registros ficaram a cargo dos tabeliães, tendo sido 
criados os primeiros oficios privativos de registro nos 
últimos anos do Brasil-império. 

O Regulamento 737, contemporâneo do Código 
Comercial, pois é de 25 de novembro de 1850, secunda-o, ao 
dispor, no artigo 375, que são competentes para tomar o 
protesto, pela ordem: 

12, o escrivão privativo dos protestos; 
2º, qualquer tabelião do lugar, onde não houver ou 

estiver impedido o escrivão dos protestos; 
32, qualquer escrivão do cível, onde não houver ou 

estiver impedido o tabelião. 
Jâ a norma do mesmo Regulamento 737 sobre a 

oportunidade da apresentação para protesto, omite referência 
ao escrivão privativo dos protestos e qualquer outro 
escrivão, aludindo apenas ao tabelião: 

"Art. 381. A letra que tiver de ser protestada por 
falta de aceite ou pagamento, deve ser levada ao tabelião 
no aesmo dia em que tiver de ser paga ou aceita, antes do 
sol posto." 

Entende-se, assim, que a competência genérica para 
protestar era do tabelião. Haviam apenas duas exceções: 12, a 
cidade do Rio de Janeiro, em que existia um escrivão 
privativo dos protestos, e, 2Q, a falta ou impedimento do 
tabelião. 

LUIZ FRANCISCO DE MIRANDA, ex-tabelião do Ipú, 
Cearã, na pãgina 24 de seu "Guia Theorica e Pratica dos 
Escrivães, Tabelliães e Officiaes do Registro"(Livraria de 
A.A. da Cruz Coutinho, Editor, Rio, 1880), nos dâ a seguinte 
noticia: 

"0 Decreto do 12 de maio de 1855, art. 59, passou o 
serviço dos protestos para os escrivães do comércio de 
primeira instância, mas o de n2 1639, de 22 de setembro 
do mesmo ano, devolveu-o aos escrivães de apelações e 
agravos do Tribunal do Comércio. 

"Por último, o de n2 5557, de 20 de feveiro de 1874, 
dispõe que, quando fossem-se extinguindo estes escrivães 
(que atualmente passaram a servir nas Relações), ou nos 
lugares onde não os houver, fossem escrivães de 
Protestos: 12 os escrivães comérciais de primeira 
instância; 22 os tabeliães, e escrivães de paz dos 
Distritos, onde não houverem escrivães do coaércio; 32 os 
escrivães do civel em falta ou iapedimento dos mais." 

A mistura de funções e de oficios, bem como o modo 
como eram criados e providos, devia estar preocupando 
seriamente na última década do Império, porque Sua Magestade, 
o Imperador, pelo Decreto nR 9420, de 28 de abril de 1885, 
baixou um regulamento que consolida a legislação relativa aos 
empregos e oficios da justiça, para "eliminar algumas 
disposições antinômicas, obsoletas ou inconvenientes ao 
serviço público". 

Referido regulamento é todo um código, dividido em 6 
títulos, subdivididos alguns em seções e capítulos, num total 
de 340 artigos, dispondo sobre os oficios, os serventuários, 
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os empregos de justiça,sucessores, escreventes juramentados, 
concurso e provimento, exames de suficiência e provas de 
habilitação, documentos para concorrer, substituições, 
nomeações e demissões, juramento e exercício, fiança, 
permuta, opção e distribuição, penas disciplinares e 
disposições gerais. Leva anotada, quando não inova, em quase 
todos os artigos a origem da disposição consolidada. É 
valiosa fonte para o estudo dos serviços judiciários até o 
advento da república. 

No art. 12 o regulamento lembra a lei de 11 de 
outubro de 1827, segundo a qual nenhum oficio de justiça, 
seja qual for a sua natureza e denominação, será conferido a 
título de propriedade, e que seu provimento será dado por 
meio de concurso, como serventia vitalícia, a quem o exercer 
pessoalmente. 

A seguir, no art. 22, arrola os oficios vitalícios 
pela denominação dos titulares, em número de 17, sendo, 12, o 
tabelião de notas, 22, o tabelião do público judicial, ou 
escrivão do cível e crime, de 3Q a 7Q, outros escrivães 
judiciais, 82, o escrivão do comércio, llQ, o oficial do 
registro geral das hipotecas, terminando no 17Q, o partidor. 

Quanto à atribuição de protestar, dispõe, no art. 
38, que, nos lugares onde não houver "escrivão especial", são 
competentes para tomar os protestos de letras, 12, os 
tabeliães de notas das vilas e cidades, 22, os escrivães do 
comércio, e, 32, os escrivães do cível. Infere-se, pela 
alusão a "vilas e cidades", que não sendo todas elas sede de 
comarca, cumpria clarear que a competência não era dos 
tabeliães da sede da comarca, mas dos tabeliães do lugar em 
que a letra deveria ser aceita ou paga. 

Combinando-se e analisando os artigos 40, 41 e 42, o 
regulamento dá a entender, que os escrivães das causas 
comerciais de segunda instância eram, antes, os "escrivães 
especiais" para tomar os protestos. Por efeito do 
Regulamento, a competência, ao menos no Rio de Janeiro, 
passou para os escrivães do comércio de primeira instância, 
ao estatuir que os mesmos servirão como tabeliães de 
protestos de letras e títulos. É de notar a expressão 
"servirão como tabeliães de protestos": os escrivães 
judiciais referidos passaram a acumular ~ambém a função de 
tabelião especializado, com a atividade restrita à prática do 
ato notarial de tirar protestos de letras. 

Por seu interesse, faz-se aqui referência ligeira a 
disposições que dizem respeito ao registro geral das 
hipotecas, a cargo de, 12, serventuários especiais, criados 
privativamente (na corte e nas capitais das províncias), ou, 
22, tabeliães da cidade ou vila principal de cada comarca 
(art.49). Havendo mais de um tabelião, a designação para o 
registro geral era feita pelo presidente da 
provincia,"precedendo informação do juiz de Direito" (art. 
51), frisando o art. 57 que a designação devia recair somente 
nos tabeliães. 
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5 - O PROTESTADOR (E ALGUNS REGISTROS) NA REPÚBLICA 

Nos albores da república foi criado o primeiro 
oficio privativo de protestos no Brasil, vale dizer, com a 
incumbência única de tirar protestos. Essa criação deu-se por 
ato do Chefe do Governo Provisório, o Decreto nQ 135, de 10 
de janeiro de 1890: 

"Artigo único. Fica criado o lugar de oficial 
privativo dos protestos de letras na Capital Federal, ao 
qual deverão os escrivães do comércio, que exercem 
atualmente essas funções, entregar os respectivos livros 
por inventário." 

Seguiu-se a criação - já na v~gencia da primeira 
constituição republicana, que deferiu a competência para 
tanto aos Estados, --de oficio privativo de protestos na 
capital do Estado de São Paulo, cujo titular foi denominado, 
muito apropriadamente, de "tabelião de protestos de letras e 
titulas". O ato correspondente, decreto nQ 199, de 6 de junho 
de 1891, é transcrito a seguir com os seus "consideranda", 
que comportam diversas interpretações: 

"O Governador do Estado, atendendo ao que 
representaram os quatro Tabeliães de Rotas e os tris 
escrivães do judicial da comarca da Capital, e à vista 
das informações prestadas pelos competentes Juizes de 
Direito da la. e 2a. vara; 

Considerando que, em virtude do desenvolvimento da 
população e do comércio da Capital, não podem os 
respectivos tabeliães e escrivães do judicial acumular, 
aqueles, o serviço dos protestos de letras e títulos e, 
estes, o do ramo crime; 

Considerando que esses dois serviços reunidos podem 
dar suficiente rendimento para a côngrua e sustentação de 
um serventuário, 

Decreta: 
Artigo 12 - Ficam desanexados desde já dos ofícios 

de 12, 22, 32 e 4R Tabeliães de Rotas da comarca da 
Capital o serviço de protestos de letras e títulos e dos 
de lR, 22 e 32 escrivães do judicial da mesma comarca o 
ramo criminal. 

Artigo 22 
tabelião privativo 
anexo de escrivão 
Capital. 

Artigo 32 
contrário." 

Fica criado um ofício vitalício de 
de protestos de letras e títulos com o 
especial do crime na comarca desta 

Ficam revogadas as disposições em 

' 
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Não muito tempo depois é promulgada, em São Paulo, a 
Lei nQ 94-A, de 17 de setembro de 1892, que, com o fito de 
pôr ordem na mistura de atribuições, entre outras 
providências tirou a escrivania criminal do tabelião de 
protestos. A lei dá uma clara imagem da confusão então 
existente no interior do Estado de São Paulo entre 
escrivanias judiciais e oficios não-judiciais e suas 
atribuições. Essa confusão prevalece, em parte, até hoje. 
Vale a pena dar a conhecer aqui todo o teor do artigo 12 de 
referida lei estadual, que estabelece as serventias 
vitalícias dos oficios de justiça do Estado e dá outras 
providências: 

"Art. 12 Ficam estabelecidas as 
vitalícias dos oficios de justiça seguintes: 

12 Na comarca da capital: 

serventias 

Cinco tabeliães de notas, um tabelião de protestos 
de letras e títulos. 

Cinco escrivães 
órfãos e ausentes 
provedoria. 

do cível e comércio e quatro 
- todos com os anexos do crime e 

Um escrivão dos feitos da Fazenda do Estado. 

de 
da 

Um escrivão do juri e execuções criminais, dois 
escrivães de apelações. 

Um oficial do registro geral das hipotecas. 
Um depositário público. 
Dois partidores, um com o anexo de distribuidor e 

outro com o de contador. 
22 Nas comarcas de Campinas e Santos: 

Quatro tabeliães de notas, com os anexos do cível e 
comércio, dos órfãos e ausentes, da provedoria e do crime. 

Um oficial do registro geral das hipotecas, com os 
anexos dos protestos de letras e títulos e de escrivão do 
juri e execuções criminais. 

Dois partidores, um com o anexo de distribuidor e 
outro com o de contador. 

32 Has outras comarcas: 
Dois tabeliães de notas, com os anexos do cível e do 

comércio, dos órfãos e ausentes, da provedoria e do crime. 
Um oficial do registro geral das hipotecas, com os 

anexos dos protestos de letras e títulos e de escrivão do 
juri e execuções criminais. 

Dois partidores, um com o anexo de distribuidor e 
outro com o de contador." 

A mesma lei, no art. 22, mantém "em seus lugares" os 
serventuários vitalicios, com a exceção do seu parágrafo 
único: 

"llão constitui serventia vitalícia de oficial do 
registro geral das hipotecas a investidura em que, por 
designação do Governo, se acham os tabeliães das comarcas 
onde não existe especial e privativa criação daquele 
cargo." 

A lei cambial, Decreto nQ 2.044, de 31 de dezembro 
de 1908, que até hoje regula o protesto, revolucionou o 
direito positivo brasileiro na época. Revogou todo o titulo 
XVI do Código Comercial de 1850, nesse tempo já considerado 
como "decrépito". 

Imperava, 
chamados oficios 

como se viu, a confusão de atribuições nos 
judiciais, incluidos nesta expressão os 
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tabelionatos e os registros, pois não havia sido inventada 
ainda a designação de "extrajudiciais" para esses oficios. 
JOSÉ FREDERICO MARQUES {"A Reforma do Poder Judiciário", n!2 
82 a 86, pgs. 151 a 156) atribui a João Mendes Júnior a 
cria9ão da expressão "foro extrajudicial" para fazer a 
dist~nção do foro judicial nas suas aulas de prática forense. 
O mesmo processualista, no parecer em que analisou o 
anteprojeto de lei notarial, em 17 de setembro de 1985, 
salienta que dita expressão, foro extrajudicial, é uma 
criação arbitrária, destituída de lógica e sem nenhum lastro 
jurídico, não passando de "expressão cerebrina de figura 
jurídica que não existe... Ras categorias das ciências 
jurídicas, o único foro que se conhece' o judicial ••• Razão 
alguma, portanto, se pode apontar para incluir o notariado 
nas leis de organização judiciária, nem no Direito 
Processual." 

Existiam, portanto, por ocasião do advento da Lei 
Cambial, em 1908, como oficios públicos não-judiciais 
vinculados ao judiciário, além dos tabeliães: 

na capital federal e nas capitais de alguns 
estados, o registro de hipotecas, criado pela lei nQ 317, de 
21 de outubro de 1843, que compreendia também o registro de 
transcrições de imóveis instituído pela lei n2 1237, de 24 de 
setembro de 1864, que ampliou a lei nQ 317; 

na capital federal e em alguns estados, o registro 
de títulos e documentos, criado pela lei n2 973, de 2 de 
janeiro de 1903; 

na capital 
protestos de letras, e 
tabelião de protestos de 

federal, o ofício privativo 
na capital de São Paulo, o oficio 
letras e títulos. 

dos 
de 

O registro de títulos e documentos, também 
denominado Registro Especial para distingui-lo do Registro 
Geral, que compreendia o registro de hipotecas e de 
transcrição de imóveis, "apud" JOSÉ TAVARES BASTOS, "in" 
"Repertório do Registro Especial de Títulos e das Leis ao 
mesmo referentes na República", H.Garnier, 1908, foi criado: 

no Estado da Bahia pela lei estadual nQ 487, de 29 
de julho de 1903, na comarca da capital e "em todas as outras 
que o Governador do Estado julgar necessário", a cargo de um 
oficial privativo e vitalício de livre nomeação do Governador; 

no Estado do Rio de Janeiro pela lei estadual n2 
638, de 26 de agosto de 1904, nas sedes dos municípios, sendo 
de livre escolha do Governador as primeiras nomeações dos 
respectivos oficiais, ou, não havendo nomeação, anexadas as 
funções a qualquer um dos oficios de tabeliães; 

no Estado de Minas Gerais pela lei estadual n2 
375, de 19 de setembro de 1903, ficando a cargo do oficial do 
Registro Geral nas comarcas em que este oficio for provido 
privativamente, e nas demais comarcas a cargo do escrivão do 
judicial e notas da sede, a cujo ofício não estiver anexo o 
registro geral de hipotecas; 

de 18 de 
e na de 
nomeação 
comarcas, 

no Estado de São Paulo pela lei estadual nQ 938, 
agosto de 1904, sendo exercido na comarca da capital 
Santos por um serventuário privativo, de livre 

do governo no primeiro provimento, e, nas demais 
pelo oficial do registro de hipotecas; 

no Estado do Paraná, pela lei estadual nQ 668, de 
4 de abril de 1906, na capital unicamente, ficando 
"adjudicado ao mesmo o serviço do registro geral de hipotecas 

\ 
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e transcrição de imóveis até agora a cargo do 12 tabelionato". 
Esse registro de titules e documentos compreendia 

também o registro das sociedades civis, que havia sido criado 
pelo decreto n2 173, de 10 de setembro de 1893. Este último 
decreto, ao criar o registro de associações, atribuira-o ao 
oficial do registro de hipotecas. 

Quanto à atribuição de protestar, foi ela se 
deslocando dos tabeliães para outros oficiais, notadamente, 
como se viu, para os escrivães do comércio. 

Cumpre notar que, para o processo comercial, havia 
procedimento distinto do processo civil, sendo de competência 
dos estados federados a edição das leis de processo, até a 
unificação operada em 1939, durante o Estado-Novo, com 
características unitárias que importaram, praticamente, na 
abolição da federação. 

Alguns estados, contudo, não seguiram desde logo a 
tendência do deslocamento do protesto para outros ofícios que 
não os notariais. Exemplo disso é Minas Gerais, segundo JOSÉ 
A.SARAIVA ("A Cambial", vol. II, 1947, Ed.José Konfino, pg. 
152): 

"Pelo art. 212, VII, da lei mineira ne 18, de 28 de 
novembro de 1891, compete ao tabelião tirar instrumentos 
doa protestos das letras de câmbio e das notas 
promissórias. Essas disposições foram reproduzidas pelos 
arts. 230, IX, e 232, II, da lei mineira nR 375, de 19 de 
setembro de 1903." 

De qualquer modo, imperava a confusão de atribuições 
cometidas aos diversos oficios, tanto judiciais como não 
judiciais, e que variava de Estado para Estado, pois a 
matéria passara a ser de competência estadual, como ainda o é 
presentemente. Por isso a nova lei cambial teve a cautela de 
deferir a tomada do protesto ao "oficial competente" (art. 
28) do lugar indicado na letra para o aceite ou o pagamento. 
A legislação estadual, e não mais a lei federal (como o 
revogado art. 405 do Código Comercial), passara a determinar 
qual dos oficiais públicos em cada lugar era o competente 
para protestar. 

Não obstante, a referida lei cambial deixou claro 
que a tomada do protesto é função notarial, pois o 
instrumento deve conter o sinal público do oficial (art. 29, 
VII). Somente o tabelião tem sinal público. Nem o 
registrador, nem o escr~vao ou qualquer outro oficial 
judicial, o tem. Assim, até por força da lei, ainda em vigor, 
quem tira o protesto está praticando um ato notarial, não 
importando a denominação que a esse oficial seja dada pela 
legislação estadual, se a de registrador ou de escrivão 
judicial ou outra qualquer. 

Não importa, também, que a referida obrigatoriedade 
de firmar com o sinal público tenha caído em desuso, pelo 
fato de não o terem os protestadores que não são tabeliães. 
Subsiste o valor da disposição legal, que não tem apenas 
significado histórico: embora a obrigatoriedade do uso do 
sinal público no protesto tenha decaído pela impossibilidade 
de sua aplicação, por serem destituídos de sinal público os 
protestadores em geral (ninguém é obrigado ao impossível), a 
norma figura na lei vigente que regula o procedimento. 

Atualmente, a mistura de funções exercidas pelos 
serventuários extrajudiciais persiste, genericamente, em 
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todas as unidades da federação. Somente em algumas capitais 
estão separadas segundo um critério técnico-cientifico. São 
as leis locais de organização judiciária que determinam as 
atribuições de cada categoria de oficial público. 

Em poucos estados os servidores judiciais estão em 
categorias completamente separadas dos extrajudiciais. Em 
muitos estados, dos mais importantes, essa separação ainda 
não se operou, corno nos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, em que tabeliães ou registradores também podem ser 
escrivães judiciais. 

Excede ao objetivo deste trabalho especificar a 
situação imperante, nesse aspecto, em cada urna das unidades 
da federação. Apenas para exemplificar, diz-se que, no Rio 
Grande do Sul, os oficiais públicos extrajudiciais não 
exercem qualquer função judicial, podendo ter as seguintes 
designações: 

tabelião, que exerce a função notarial (exceto a 
tirada do protesto cambial), com exclusividade; 

oficial do registro de imóveis, com funções 
exclusivas; 

registro 
pessoas 
títulos, 

oficial do registro especial, com as 
de títulos e documentos e do registro 

jurídicas, na capital, e mais as de 
em muitos municípios do interior; 

funções do 
civil das 
protestar 

oficial do registro civil das pessoas naturais, 
com funções exclusivas; 

oficial de protestos de títulos, com funções 
exclusivas, e que existem apenas na capital do estado, em 
número de três; 

registro 
pessoas 
registro 

oficial dos registros publicas, com funções 
civil das pessoas naturais, do registro civil 

jurídicas, do registro de títulos e documentos, 
de imóveis, e de protestos de títulos; 

do 
das 

do 

escrivão distrital, · com o registro civil das 
pessoas naturais e com função notarial, exceto as de lavrar 
ou aprovar testamentos e as de tirar protestos cambiais; o 
território de competência do escrivão distrital é o distrito 
rural, muito embora hajam escrivães distritais que funcionem 
em cidades-sede de municípios, por terem sido os seus 
distritos engolfados pela expansão urbana. 

Além disso, há aglutinação de ofícios em muitas 
cidades, como, por exemplo, o registro especial e protesto de 
títulos anexados ao 12 tabelionato. É, porém, de salientar 
que, no Estado do Rio Grande do Sul, nenhum oficial 
extrajudicial, seja qual for a sua designação, exerce 
qualquer função judicial, e que nenhum tabelião exerce a 
função de oficial do registro de imóveis. 

O Código de Organização Judiciária riograndense de 
1957 (Lei n2 3.119, 14-2-57) designava os protestadores como 
"oficiais do registro de protestos de títulos" (art. 140), 
porém esse erro de classificá-los como registradores não foi 
continuado nos códigos subseqüentes. 

Essa expressão equivocada, "oficiais do registro de 
protestos", persiste, contudo, em vários estados e em suas 
leis de organização judiciária. 
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6 - COLOCAÇÃO DOUTRINARIA 

É extremamente pobre a moderna literatura brasileira 
de direito notarial, o que se justifica por razões expostas 
já na introdução deste trabalho. A obra mais densa aparecida 
nos últimos anos é o "Direito Notarial -Teoria e Técnica", 
de CLAUDIO MARTINS, Impressora Universitária da UFC, 
Fortaleza, 1974, que aborda o protesto cambial como ato 
notarial (pg 207 e segs). Também FREDERICO MARQUES, no já 
aludido parecer sobre o anteprojeto de lei notarial dá o seu 
valioso referendo à inclusão da tirada do protesto cambial no 
elenco das atribuições notariais. 

Além de escassos estudos sobre temas notariais 
isolados, o que mais existe são coletâneas de fórmulas. 
Destas, somente as mais antigas compreendem fórmulas de 
instrumentos de protesto, como, por exemplo, o "Novíssimo 
Manual dos Tabeliães" de ODILON NAVARRO (O.Teixeira & 
Cia.Editores, S.Paulo, 1918, pg. 287), e o "Consultor 
Euremático" de ANTONIO AUGUSTO BOTELHO (S,Paulo, 1900, 
impresso na Typographia a vapor da Empreza Litteraria e 
Typographica, Porto, pg 107). O primeiro, de ODILON NAVARRO, 
insere a sua fórmula de protesto entre os atos secundários do 
tabelião. 

As coletâneas mais recentes de fórmulas de atos 
notariais omitem-se quanto ao protesto cambial. Isto é 
explicável: modernamente, a tomada do protesto é conferida a 
um tipo especial de oficial público, não integrando as 
atribuições comuns dos tabeliães. 

Diante da importância e freqüência do protesto 
cambial no Brasil, extrapolando de seus efeitos jurídicos 
para se erigir em fator de cobrança de titulas, foram 
publicados diversos trabalhos nas duas últimas décadas, 
objetivando adequar essa extrapolação aos principias do 
direito. Nenhum deles se aprofunda na análise da natureza 
jurídica do protesto cambial e a maioria sequer aborda o 
assunto. 

PEDRO VIEIRA MOTA, nas duas primeiras edições de seu 
"Sustação do Protesto Cambial" (Ed.Revista dos Tribunais, 
1971)) diz que o protesto"' registro público" em razão de 
seu efeito publicístico, mas corrige-se na terceira edição e 
ai o classifica, com clareza indubitável, como ato notarial. 

EDISON JOSUÉ CAMPOS DE OLIVEIRA traça uma "pequena 
história do protesto", no item 2 de "Protesto de Titulas e 
seu Cancelamento" (Ed.Revista dos Tribunais, 4a.ed., 1976), 
e, como não poderia deixar de ser diante dos dados 
históricos, aprecia o protesto como um ato notarial. Mesmo 
então já os oficiais públicos com a incumbência de protestar 
eram designados, na capital de São Paulo, como "tabeliães de 
protestos", e assim também no referido trabalho. 

MAURO GRIMBERG, ("Protesto Cambial", 
1983, pg 15) vê o protesto como "um. 
notarial/registra!". Seria também registra!, 
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notarial, em razão da publicidade. É evidente o equívoco, que 
reside na confusão feita pelo autor entre a formalização do 
protesto - ato notarial - e o seu registro - ato registra! -, 
que são, no entanto, atos distintos e inconfundíveis, embora 
praticados sucessivamente pela mesma pessoa. 

Já nossos comercialistas clássicos não se atêm a uma 
análise mais aprofundada da natureza jurídica do protesto 
cambial. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado de Direito Comercial 
Brasileiro", Freitas Bastos, 1947, vol V, pg 389) remete-nos 
a JOSÉ A.SARAIVA, o grande jurista mineiro autor da Lei 
Cambial de 1908, ainda hoje vigente. WALDEMAR FERREIRA 
emudece. 

PONTES DE MIRANDA ("Tr~tado de Direito Privado", 
ed.Revista dos Tribunais, 1984, tomo XXXV, pg. 64 e 69) deixa 
claro que tem o protesto como ato notarial. Sendo ato de fé 
pública, somente pode ser atacado "nos casos em que o seria 
qualquer outro ato notarial". 

JOSÉ A.SARAIVA em extenso rodapé nas pgs. 152 a 154 
de "A Cambial", vol. II, (José Konfino, 1947, ed.revista, 
atualizada e ampliada por OSNY DUARTE PEREIRA) arrola os 
países em que é competente para protestar o notário, depois 
de afirmar: "As legislações estrangeiras, em regra, dão a 
competência ao notário, quer privativa, quer cumulativamente 
coa outro serventuário de justiça." É que as legislações 
locais prevêm, às vezes, que atue em lugar do notário, na sua 
ausência ou impedimento, o meirinho, o juiz de paz, o 
escrivão judicial. Segundo a exaustiva pesquisa de SARAIVA, a 
competência é do notário nos países seguintes: 

Espanha, Chile, Colômbia, Perú, Honduras, Malta, 
França, Itália, Japão, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, 
Holanda, Portugal, Austria, Hungria, Bulgária, Suíça, 
Romênia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha, Grécia, Haiti, 
Luxemburgo, Mônaco, Turquia, México, Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Bolívia, El Salvador, Guatemala, São Domingos. 

Seriam exceções, o Egito, Venezuela, Equador. Cabe 
um breve comentário a respeito: o Egito não tem notariado, 
nem do tipo latino nem do tipo anglo-saxão, depreendendo-se 
que o protesto, se é que lá existe, deve ser ato 
administrativo; na Venezuela impera uma situação semelhante à 
brasileira, com mistura de funções judiciais com 
não-judiciais, sendo que o seu notariado vem sofrendo grande 
influência do sistema norte-americano, a ponto de ir 
perdendo, gradualmente, as características do notariado 
latino; quanto ao Equador, a situação deve ter se modificado 
nas últimas décadas, pois seu notariado, do tipo latino, se 
vem aperfeiçoando marcadamente. 

O rol do abalisado jurista inclui a Rússia, Bosnia, 
Herzegovina, Sérvia, estados que, desde então, perderam a 
autonomia e que, diante do regime comunista a que foram 
submetidos, provavelmente não têm mais o instituto do 
protesto cambial. 

Na relação não figura o Canadá, o que pode ser 
complementado: a competência para protestar também é do 
notário, que é do tipo latino na província de Québec, para a 
qual foi transplantado o sistema jurídico francês; nas demais 
províncias existe o "notary public", do tipo anglo-saxão, 
como também nos Estados Unidos, exceto o estado da Louisiana, 
onde se faz presente, até hoje, a influência francesa. 

É de esclarecer que, no sistema anglo-saxão, é 
imprópria a designação de notários para os agentes da função, 
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pois não redigem contratos, não têm livro de notas. São 
autenticadores de documentos particulares que também tomam 
declarações juramentadas (como a do representante legal de 
empresa comercial asseverando esta sua qualidade, dada a 
inexistência do registro do comércio). Têm nomeação 
temporária, com base na seriedade, dispensados formação e 
conhecimentos jurídicos. 

Esses "notaries public", além dos estados americanos 
e das províncias canadenses referidos, também existem na 
Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia, Pais de Gales, Irlanda do 
Norte), na República da Irlanda, nos paises escandinavos 
(Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia), e, provavelmente, em 
outros paises do "common law", com variadas características. 

RAYMOND C.ROTHMAN, que reuniu os "notaries public" 
norte-americanos numa associação nacional, inclue o protesto 
cambial no seu glossário de termos notariais: "Rota de 
Protesto. Uma nota dada em razão de um título negociável ter 
sido desonrado." ("Notary Public, Practices & Glossary", 
editado por National Notary Association, Woodland Hills, 
California, 1978). 

Os notarialistas estrangeiros, como não poderia 
deixar de ser, perfilam o protesto cambial entre os atos 
notariais, sem nenhuma discrepância. Assim, RUFINO LARRAUD 
("Curso de Derecho Notarial", Depalma, Buenos Aires, 1966, pg 
432), CARLOS EMERITO GONZALEZ, ("Derecho Notarial", S.a.Ed.e 
Impresora, Buenos Aires, 1971, pg 322), BERNARDO PEREZ 
FERNANDO DE CASTILHOS ("Derecho Notarial", ed.Porrúa, México, 
1983, pg 327). 

O protesto cambial é classificado como ata notarial. 
CARLOS EMERITO GONZALEZ sistematiza todos os instrumentos 
públicos e coloca o protesto na classe dos instrumentos 
públicos notariais secundários (por ser lavrado fora do livro 
de notas), do tipo "ata", ao lado de outras atas notariais, 
como as de notoriedade e de aprovação do testamento cerrado. 
(Op.cit.). 

Via de regra, o instrumento de protesto, fora do 
Brasil, não é registrado. O instrumento, em geral, é extraído 
logo que expedida a notificação ao devedor do título, 
apensado a este e entregue, sem deixar cópia. Compete ao 
portador dar ciência do protesto aos demais intervenientes, 
os sucessivos endossadores. Essa obrigação também está 
prevista na legislação brasileira, art. 30 da Lei Cambial 
(Decreto nQ 2.044, de 31 de dezembro de 1908). 



• 22 

7 - CONCLUSÃO 

Tendo em conta todo o exposto, é de concluir, 
induvidosamente, que o protesto é ato notarial. Por isso, 
integra a função notarial. 

Porém, antes de tirar ilações apressadas dessa 
constatação, é imprescindível que se atente à situação 
peculiar do protesto no Brasil. 

Assumiu ele, entre nós, uma importância 
extraordinária. Evidentemente, não reside nos efeitos 
jurídicos do protesto o seu desmesurado crescimento, pois, na 
sua quase totalidade, os protestos são facultativos. É que o 
instituto se constituiu em cadastro pelo qual se avalia o 
conceito creditício das empresas e também dos indivíduos. 
Mais do que isto e por cauAa disto, passou a ser um ágil e 
econom1co meio de cobrança de títulos. Chegou a tão alto grau 
de relevância este aspecto, que a atividade econômica do pais 
já não pode prescindir dos aludidos efeitos colaterais que 
emergiram do instituto do protesto. Até mesmo as oscilações 
do volume de títulos levados a protesto são tidas como 
termômetro indicador do estado de saúde da economia. 

Essas características têm de ser encaradas quan~o 
forem reorganizados os serviços notariais - dentro dos qua1s 
a tomada do protesto se insere. Não importa perquirir das 
causas que levaram à separação do serviço de protestos dos 
demais serviços notariais. O fato é que, pela importância 
referida, justifica-se, presentemente, a especialização na 
atividade. 

Seria temerário pretender-se reincluir, 
simplesmente, na competência genérica dos tabeliães, a de 
protestar. Sem sequer aludir a lesões a direitos sedimentados 
há décadas, importaria tal retorno no esboroamento de toda 
uma enorme estrutura voltada à prestação desse servi9o, 
realizado agora com eficiência. Não se vislumbra prove1to 
algum para os usuários do serviço a volta dele às origens. E 
é o interesse público que deve prevalecer. 

Por outro lado, quando se tratar da reorganização do 
notariado e dos registros, terá de ser considerada, 
necessariamente, a incompatibilidade criada por mandamento 
constitucional entre a execução dos serviços judiciais e a 
dos até aqui tidos como extrajudiciais. Os primeiros são 
indelegáveis, enquanto estes últimos, os notariais e 
registrais, devem ser deferidos a profissionais não 
integrados em qualquer setor do funcionalismo público, embora 
dotados de fé pública. 

Será, sem dúvida, tarefa delicada regular o modo de 
operar a separação, tendo em conta a situação antes descrita, 
de haver tabeliães e registradores que também são escrivães 
judiciais, e vice-versa, bem como escrivães judiciais com 
atribuição protestadora. Terá de ser gradual essa separação, 


