
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CORREGEDOR DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA (CNJ), MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS com LIMINAR POR RISCO DE PREJUÍZO IMINENTE E
GRAVE REPERCUSSÃO INTERNACIONAL (MEDIDA ACAUTELATÓRIA)

ASSUNTO: APOSTILAMENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS NOS TERMOS DA CONVENÇÃO
DA HAIA – PROVIMENTO N. 58 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016

 

                                                    

As Associações de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais a seguir identificadas:

Associação Profissional de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais, Juramentados, do Estado do Rio
de Janeiro – ATP-RIO, com sede na Rua Treze de Maio 33, sala 1003, Centro, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-007, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.318.792/0001-33 no
presente ato representada por sua Presidente Monica Hruby, brasileira, casada, portadora da carteira de
identidade no 04881994-O/IFP e inscrita no CPF sob o no. 624.510.577-34, representante nos termos de
seu estatuto social,

Associação Profissional dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado de São Paulo –
ATPIESP, com sede na rua Pará, 76 – conjunto 33, Higienópolis, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.420.319/0001-00, devidamente representada na forma de
seu estatuto social por seu Presidente Antonio Alberto Dias Castro, brasileiro, solteiro, portador da
carteira de identidade nº 18.615.386-7 e inscrito no CPF sob o nº 459.122.038-91;

 

Associação dos Tradutores Públicos do Estado de Minas Gerais – ATP-MG, com sede à Av.
Contorno, 2786 – Bairro Santa Efigênia – cidade de Belo Horizonte – Estado de Minas Gerais, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 11.824.072/0001-70, no presente ato representada por sua Diretora Presidente
Dulce, representante nos termos de seu estatuto social, conforme procuração em anexo;

 

Associação dos Tradutores Públicos do Estado do Paraná – ATPP, com sede na Rua Erasmo
Maeder, nº 396, Bairro Alto, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82820-330, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 03.414.890/0001-76, devidamente representada na forma de seu estatuto social por
sua presidente Andrea Andri Doris, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº
092.583.704-9/MD e inscrita no CPF sob o nº 623.389.789-00;

 

Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Rio Grande do Sul – Astrajur-RS,
com sede na Rua dos Andradas, 1261 conj. 1602, CEP 90020-009, na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob  nº 11.329.460/0001-84, no presente ato representada
por sua Diretora Presidente Mônica Koeler, representante nos termos de seu estatuto social, conforme
procuração em anexo;
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A Associação Catarinense dos Tradutores Públicos – ACTP, com sede na Rua Santo Inácio de
Loyola 53/4, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.344.353/0001-71, devidamente representada na forma de seu estatuto social por seu presidente Tim
Martin Stohrer, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade no 6.274.200 SSP/SC e inscrito
no CPF sob o no. 171.182.328-74, conforme procuração em anexo;

 

vêm, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora constituída que subscreve este ato (doc.
1 – Procurações), à presença de Vossa Excelência,  nos termos do art. 103-B, § 5º, I da Constituição
Federal  bem como do art. 8, XX e art. 98 e 99 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça[1]
– RICNJ, para propor o presente

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS COM LIMINAR

POR RISCO DE PREJUÍZO IMINENTE E GRAVE REPERCUSSÃO INTERNACIONAL
(MEDIDA ACAUTELATÓRIA)

 

 

em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça, com sede em Brasília/DF, SEPN 514, lote 9,
Bloco D - CEP: 70760-544, pelos fatos e fundamentos de direito a seguir expostos.

 

I – DOS FATOS

 

Como é notório, em face da adesão do Brasil à Convenção da  da Haia sobre a eliminação da exigência deApostille
legalização de  estrangeiros , o trâmite internacional dos  nacionais documentos públicos [2] documentos públicos destinados a

 foi deveras simplificado. Em termos práticos, eliminou-se a exigência da “legalização consular”produzir efeitos no exterior
(que consiste no  ). A chancela consular foi assimreconhecimento consular de assinaturas de  estrangeirasautoridades
substituída pela , uma legalização que permite que um  exarado em um dos países signatários daApostille documento público
Convenção da Haia tenha validade também perante as autoridades dos outros países signatários da Convenção.

A  nada mais é de que um atestado de  Apostille autenticidade da   assinatura legal do signatário de um documento
 Em função disso, aliás, a própria Apostila apresenta campospúblico, quando no exercício público de suas funções.

exclusivos para a indicação da função/cargo público exercido pelo signatário do documento público quando da assinatura
daquele documento e do selo/carimbo eventualmente utilizado no documento.

Nos termos do art. 17 da Resolução Nº 228 de 22/06/2016, coube à Corregedoria Nacional “editar provimento para a
regulamentação da atuação das autoridades apostilantes”. Desta forma a própria Corregedoria Nacional exarou, no último dia 9
de dezembro, o Provimento n. 58/2016, visando uniformizar, em todo o território nacional, os procedimentos relativos à
aplicação da Convenção da Apostila.
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Ocorre que essa Corregedoria Nacional se equivocou a ponto de pôr a risco a aceitação das apostilas emitidas pelo
Brasil entre os outros países signatários, que poderão emitir reservas e notificar o Brasil quanto à aceitação de suas apostilas.
Explica-se.

Firmando um entendimento equivocado de algumas autoridades apostilantes do país, o art. 13 §2º do Provimento
 permitiu inserir no campo 2 da apostila o nome de pessoa signatária de documenton. 58 de 09 de dezembro de 2016

particular, . Confundem-se os cartórios e, por sua vez, a própriaem clara afronta inclusive dos dispositivos das leis nacionais
Corregedoria Nacional, quando consideram um . Confundem odocumento particular como fosse um documento público
conceito de documento autêntico com o conceito de documento público. E confundem-se na aplicação da Apostila, pois esta
deve ser aposta “sobre” (em sentido figurativo) a assinatura oficial de autoridade competente (que coincide com a última

, ou seja, a do oficial que efetuou o reconhecimento de firma. Aliás, o próprio nomeassinatura que consta no documento
Apostila, do latim  , e do francês , ou seja , post illa Apostille post scriptum indica algo que foi aposto depois de o documento

).estar pronto para ser apostilado, consignando assim a última assinatura constante no documento

Ainda, no mesmo artigo 13 do Provimento 58/2016, retira-se a competência das autoridades apostilantes de
averiguar a origem dos documentos públicos, permitindo que sejam apostilados documentos quaisquer, por conta e risco do

 e em .requerente clara afronta à Convenção da Haia

Senão, vejamos o art. 13 do Provimento 58/2016:

Art. 13.  em documentos exarados em língua estrangeira, nos moldes doO ato de aposição de apostila

Decreto n. 13.609, de 21 de outubro de 1943,  por tradutor juramentado, devendodeve ser traduzido

essa qualidade constar expressamente da apostila.

§ 2º No caso de apostilamento de documentos exarados em língua estrangeira traduzidos por tradutor

  e a não juramentado deverão constar da apostila a identificação do tradutor declaração de

 pelo conteúdo.responsabilidade civil e penal

3º  o solicitante do serviço poderá requerer a aposição de apostila em documento,Por sua conta e risco

exarado em língua estrangeira .sem tradução juramentada

4º O ato de aposição de apostila em documentos exarados em língua estrangeira será realizado em uma

, dela constando, se for o caso, o documento original e sua tradução. No entanto, se assimúnica apostila

desejar o solicitante, a tradução poderá ser objeto de apostilamento próprio e autônomo. [grifos nossos]

 

II – DO DIREITO

Apesar da própria Convenção da Haia ser clara quanto à abrangência da própria Apostila, considera-se importante
destacar, mais uma vez, que a Apostila  (conforme art. 1 da Convenção),aplica-se TÃO SOMENTE a documentos públicos
exarados e/ou assinados por uma , com fé pública e autoridade pública no exercício de suas funções.

Art. 1. A presente Convenção  aplica-se a documentos públicos feitos no território de um

 e  no território de outro Estadodos Estados Contratantes que devam produzir efeitos

Contratante. [...]  [grifo nosso] 

Nos termos da Convenção, portanto, no   deve constar não o nome do signatário do documentocampo 2 da Apostila
em si, mas sim o  Os países signatários da Convenção esperam receber nome do signatário de um documento público.

 no país que emitiu os documentos. SomenteApostilas em documentos públicos feitos por oficiais públicos competentes
desta forma o documento terá eficácia probatória de documento público. Se assinado por autoridade competente.

A autoridade estrangeira, para reconhecer a validade e força probante de um documento vindo do exterior, necessita
, ter certeza de que aquele documento apostilado é um documento assinado por autoridade competente para que possa

. Perante os países signatários, portanto, as produzir todos os necessários efeitos legais no território de outro Estado
 de cada país tem , ou seja, asautoridades apostilantes competência para atestar a origem do documento público

autoridades apostilantes têm competência para atestar e deixar consignado na Apostila a validade da assinatura da
, consignando que aquela assinatura correspondeautoridade signatária competente para assinar aquele documento público
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a assinatura de uma autoridade competente com fé pública no exercício de sua função pública, ou seja, que o documento
público foi assinado por autoridade competente. A autoridade apostilante não está se comprometendo com o conteúdo perante
os outros países, mas tão somente que o documento respeite as formalidades necessárias para que seja considerado válido nos
termos da Convenção, estendendo assim a validade e a força probante do documento aos outros países signatários. Quando
um documento que deveria ser público for assinado por autoridade incompetente terá a mesma eficácia probatória de

. Um diploma de graduação para ter validade, por exemplo,um documento particular, não podendo assim ser apostilado
precisa estar assinado pelo Reitor ou pelo Diretor acadêmico em exercício quando da expedição do diploma, qualquer outra
assinatura não confere validade ao diploma. Assim como, quando o signatário do documento assinar sem estar no exercício de
suas funções, ou ainda quando não for competente para cumprir aquele ato, o documento não será considerado válido.

Vale ressaltar que o sistema de legalização por Apostila da Haia é extremamente eficiente na sua simplicidade e
funciona há anos entre os países signatários da Convenção, os quais confiam na segurança que a própria Apostila confere ao
documento e que permite a circulação de documentos entre esses países sem maiores trâmites.  

A confiança depositada na Apostila advém dos próprios países signatários, os quais seguem à risca o que está
determinado na própria Convenção. APOSTILA-SE TÃO SOMENTE DOCUMENTOS PÚBLICOS. APOSTILA-SE

. Os paísesTÃO SOMENTE AS ASSINATURAS DE AUTORIDADES COMPETENTES PARA AQUELE ATO
signatários, portanto, depositam plena confiança na lisura e na manutenção dessa premissa de segurança por parte dos outros
países signatários os quais, ratificando a Convenção, também se comprometeram a apostilar um documento somente se
este for um documento público.

Mas o que é um documento público?

A Convenção apresenta uma lista das tipologias de documentos públicos, mas trata-se de uma lista não exaustiva,
deixa aberta a questão, que deve ser definida conforme as leis de cada país. O que, diga-se de passagem, torna o instituto da
Apostila extremamente eficaz, pois na sua singeleza, permite algo extraordinário, visto que os documentos públicos de países
com diferentes sistemas jurídicos convergem em documentos públicos com validade e força probante praticamente
internacional. Entretanto, apesar de cada país signatário poder definir o que é considerado público no seu próprio país,
conforme suas próprias leis, não pode ferir suas próprias leis e considerar documento público, para efeitos de apostila, o que
não é documento público nem sequer no seu próprio território.

A ratificação da Convenção da Haia implica a  quando da aposição daobrigação legal de aplicar a Convenção
Apostila.

Essa é força de uma Apostila da Haia. 

Em tempo: . Documento autêntico é um documento cujadocumento autêntico não é documento público
autenticidade foi conferida por meio de um reconhecimento de firma, por exemplo. Mas o reconhecimento de firma não o torna
um documento público, mas tão somente um documento autêntico.

 

Mas o que vem a significar “apostilar um documento público”?

Significa que na Apostila será consignado o nome da autoridade pública competente que assina o documento
público enquanto estiver no exercício de suas funções, ou seja, no ato da assinatura do documento público. Desta forma, o
nome do  deve coincidir com o  indicada na Apostila comosignatário do documento público nome da autoridade pública
autoridade signatária do documento, . Essa autenticação atesta que a autoridade pública signatária docampo 2 da Apostila
documento estava no exercício de suas funções e, portanto, aquele documento tem eficácia probante de documento público. Se
a assinatura confere e/ou conferem o carimbo oficial vinculado àquela assinatura legal ou ainda o carimbo da instituição ou
órgão que expediu o documento, o documento pode ser apostilado. Simples assim.

Em outras palavras, uma Apostila é aposta sobre a assinatura legal de uma autoridade competente a exarar um
documento público no país. Se quem assina o documento não é uma autoridade competente a assinar documentos

. O que a Apostila “autentica” não é o documento em si, mas a assinatura dopúblicos, a apostila não pode ser aposta
signatário do documento público que deve ser uma autoridade competente para assinar de forma pública aquele documento,
conferindo-lhe status de documento público.

Num. 2085953 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: ERNESTA PERRI GANZO FERNANDEZ
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16122100010660300000002020151
Número do documento: 16122100010660300000002020151



O funcionário de outro país signatário da Convenção que receberá o documento apostilado confia no que está
consignado na Apostila pela autoridade apostilante. Se no campo 2 consta que  é signatário do respectivo documentoFulano
público, ele considerará que aquele signatário indicado pela autoridade apostilante é realmente uma autoridade com fé pública
no exercício de suas funções.

Qual será a repercussão internacional quando os outros países signatários perceberem que as Apostilas aplicadas no
Brasil não oferecem a segurança almejada de conferência da ?assinatura legal de autoridade pública

Pois bem.

Por obvias razões, ainda mais no mundo globalizado em que vivemos, existe a necessidade de tornar válidos no
exterior não somente documentos públicos, mas também documentos particulares. Como nesse caso quem assina não tem
competência legal para formar documentos públicos, ou seja, para assinar na qualidade de autoridade com fé pública e no
exercício de alguma função, para que no documento conste uma apostila será necessário validar a assinatura que consta no
documento particular, formando, a posteriori, um documento público denominado “Reconhecimento de firma”,

. O reconhecimento de firma que consta em um documento, obviamente, será semprevinculado ao documento subjacente
sucessivo à data de assinatura do próprio documento.

Este reconhecimento de firma (que é a validação/legalização da assinatura) deve ser, evidentemente, efetuado por
alguém que tenha fé pública, por alguma autoridade competente para reconhecer a assinatura em documentos. O documento
público, ou melhor, mais propriamente, a assinatura a ser apostilada será, nesse caso, a do oficial que efetuou o
RECONHECIMENTO DE FIRMA, atrelado ao documento particular. O reconhecimento de firma torna-se o ato que
possibilita tornar autêntico (autenticar) o documento particular. Mas atenção, o reconhecimento não confere ao documento a
qualidade de documento público. A Apostila ratifica essa autenticidade, consignando que a autenticação foi efetuada por
autoridade competente para o ato. Ou seja, consigna-se na Apostila que o oficial que efetuou o reconhecimento era OFICIAL
no exercício de suas função colocando seu nome no campo 2 da Apostila.

No Brasil o reconhecimento de firma é efetuado mediante a aposição de um selo notarial, em que o oficial consigna
que reconheceu, por autenticidade ou semelhança, a firma que consta no documento original. Dá fé, coloca data, local e
assinatura, número de registro do reconhecimento e pronto, forma-se o documento público necessário e suficiente para que
possa ser aposta uma apostila. Entretanto, reitera-se, é necessário respeitar os termos da Convenção e apor a apostila na

, ou seja, , no sentidoassinatura do oficial que reconheceu a firma é o Reconhecimento de firma que deverá ser apostilado
de que será o oficial signatário do documento público “Reconhecimento da assinatura de “ a ter seu nomeFulano

 para reconhecer a assinatura de Fulano.consignado no campo 2 da Apostila como autoridade pública competente

Vejamos um exemplo prático para melhor ilustrar como a apostila é aplicada.

A figura (1) em anexo faz parte de um conjunto de documentos em que constam (a) um documento particular,
assinado por pessoa física que compareceu pessoalmente perante um tabelião e assinou a última folha do documento, e no
verso desta (b) um reconhecimento de firma ( ), efetuado pelo tabelião, que valida a identidade e a assinatura doAutentica
signatário do próprio documento particular. O tabelião formou assim um documento público registrando o ato (REPERTORIO

. – ou seja, número de protocolo) em volume próprio e assinou como autoridade competente a reconhecer a firma de pessoaN
física. Como o documento precisava ter efeitos legais no exterior, providenciou-se a apostila do documento público subjacente
ao documento particular, ou seja, do Reconhecimento de firma, como consta na apostila aposta ao final do documento, em que
é consignado o signatário autoridade competente pelo documento público de reconhecimento de firma (o próprio tabelião).

Entretanto, o § 2º do art. 13 do Provimento determina que:

No caso de apostilamento de documentos exarados em língua estrangeira traduzidos por tradutor não

juramentado  e a declaração de responsabilidadedeverão constar da apostila a identificação do tradutor

civil e penal pelo conteúdo.

Oras!

Como assim constará na Apostila a identificação do tradutor e a declaração de responsabilidade civil e penal
?pelo conteúdo
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Em primeiro lugar, podem ser apostilados tão somente documentos nacionais, de consequência não se apostilam
 traduções não juramentadas e documentos exarados em idioma que não seja oficial do país. Somente podem ser

, assim como somente em caso de traduções públicas o nome do tradutor pode ser consignadoapostiladas traduções públicas
na própria Apostila como autoridade competente, como veremos mais adiante.

Neste sentido há também alguns artigos publicados no próprio portal da Convenção da Haia comentando sobre os
equívocos em que incorrem alguns países em apostilar simples traduções e explicando como somente no caso em que o
tradutor recebeu uma outorga para produzir traduções oficiais (públicas ou ad hoc) é que estas traduções podem ser apostiladas
(fonte: “The Apostille Convention in practice – reflections of a critical friend, de prof. Peter Zablud):

“It is therefore surprising that any Competent Authority in any Contractig State would, even for a moment, consider

that the Conventio could apply to a simple translation of a public document. [...] On the other hand, if a person is

employed by the state as a translator or possibly even engaged in that capacity on an  basis [...] a translation ofad hoc

a public document from or into the oficial language of the state wich is made or verified by that translato ris capable

of being classified as a public document.

No Brasil somente os tradutores públicos, nos termos do Decreto 13.609, tiveram a outorga para realizar traduções
oficiais e suas traduções tem fé pública em todo o território nacional, sendo documentos públicos nos termos da lei. Como
visto, portanto, não se apostilam as traduções simples, digo, não juramentadas, por não serem documentos públicos nacionais,
mas meros documentos particulares em idioma estrangeiro.

Em segundo lugar, a  por uma tradução,competência para colher declaração de responsabilidade do tradutor
nos termos da legislação pátria, é , não podendo esta competência ser conferidaexclusiva das Juntas Comerciais estaduais
aos cartórios em clara afronta ao disposto no parágrafo único do art. 19 do Decreto 13.609/43 e o art. 19, XX e parágrafo
único, da Instrução Normativa do DREI n. 17.

Compete exclusivamente às Juntas Comerciais, se for necessário, nomear tradutores ad hoc e colher a
, assim como  do tradutor, como pode ser averiguado nosdeclaração de competência do tradutor o termo de compromisso

modelos anexados a este pedido (declaração e termo de compromisso de tradutor ad hoc). Permitir que os Cartório sejam
alçados à autoridade competente para colher tal declaração é uma evidente usurpação de competência, lembrando que

. Se assim for feito, todas as Apostilas assim aplicadas serãocompetência é requisito de validade para o ato adminsitrativo
nulas, implicando  a todos aqueles que receberem os documentos assim produzidos.PERDA DE DIREITOS

O sistema vigente no Brasil não é o sistema de tradução credenciada ou juramentada perante tabelião, o sistema
vigente no Brasil é o de tradução efetuada por tradutores nomeados pelas Juntas Comerciais, às quais compete colher a
declaração do tradutor e o termo de compromisso em que se responsabiliza civil e penalmente pela tradução, assim como todos
os outros documentos necessários ao cumprimento da função, nos termos da legislação vigente. Este sistema é o equivalente no
Brasil às traduções credenciadas e traduções juramentadas vigentes em outros países.

 

Dispões ainda o art. 13 do Provimento 

Art. 13§ 3º , o solicitante do serviço poderá requerer a aposição de apostila em documento exarado em língua estrangeira Por sua conta e risco sem tradução

.juramentada

MAs um reconhecimento de firma em documento particular não torna um documento particular um
documento público, mas tão somente um documento autentico.  E a Convenção não trata de documentos autênticos, mas

. Por este motivo é uma de documentos públicos temeridade e uma afronta à própria Convenção consignar na Apostila o
, conforme art.nome de um signatário particular como fosse uma autoridade competente a assinar documentos públicos

13 § 3º do Provimento 58/2016 do CNJ.
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Uma tradução não juramentada, leia-se uma tradução livre, para outro idioma nada mais é que um documento particular
escrito em outro idioma. Ou seja, por ser um documento exarado em língua estrangeira e não podendo ser qualificado como
tradução juramentada, será necessariamente qualificado como documento particular escrito em idioma que não é o oficial do
país, não podendo ser apostilado por não ser documento público nacional em hipótese alguma.

Ademais  a expressão constante no § 3º do art. 13 do Provimento 58/2016 que diz “Por sua conta e risco” afronta a própria
Convenção da Haia e a Resolução , pois, Nº 228 do CNJ, de 22/06/2016 nos termos da Convenção e da Resolução

.mencionadas, compete à autoridade apostilante averiguar quais documentos podem ou não ser apostilados

 Consignar em provimento que é o usuário do serviço a decidir qual documento/assinatura ele quer que seja apostilada
fere qualquer princípio de segurança e foge de quaisquer propósitos da Convenção. Compete às autoridades apostilantes
conferir se o documento é um documento público, em , e se a assinatura do signatário corresponde ao daprimis
autoridade competente para o ato. Compete às autoridades apostilantes autenticar a assinatura por reconhecimento de
firma em documento particular escrito em vernáculo, para depois proceder com o apostilamento, consignando na

 devendo serApostila a assinatura da autoridade signatária competente pelo reconhecimento de firma, nesse caso,
recusada Apostila em documento que não for assinado por autoridade competente[3].

A autoridade apostilante deve verificar se , como consta noo que está declarado no documento não é contrário às leis
, que regulamenta a aplicação, no âmbito do Poder Judiciário, daart. 4º da Resolução Nº 228 do CNJ, de 22/06/2016

Apostila:
 

Art. 4º Não será aposta apostila em documento que evidentemente consubstancie ato jurídico contrário à legislação

.brasileira

 

Pois averiguar se o texto de um documento é contrário ou não à legislação brasileira é possível tão somente se o
texto estiver escrito em vernáculo. Para controlar se o documento é contrário ou não à legislação brasileira, a autoridade
apostilante deve verificar se o conteúdo dos escritos (como cartas, declarações ou compromissos que possam constituir prova
literal ou não) e documentos (escritos que apresentem indicativos da existência de um ato-fato ou negócio jurídico, de origem
particular ou público) apresentados preenchem os requisitos legais, nos termos do art. 17 da LICC e do art. 122 do Código
Civil brasileiro.

 
Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como , não terão eficácia no Brasil,quaisquer declarações de vontade

quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as

condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das

partes.

Em primeiro lugar, é importante considerar que um texto escrito em língua estrangeira não tem validade no Brasil, trata-se

de um documento particular, uma mera declaração de vontade escrita em outro idioma. A não ser que se mude a

Constituição Federal, que estatui que os documentos nacionais devem ser escritos em vernáculo, não há como apostilar um

documento em língua estrangeira, a não ser que se trate de uma tradução juramentada por tradutor público.

Outro artigo do Provimento que necessita ser revisto é o seguinte:

 

4º O ato de aposição de apostila em documentos exarados em língua estrangeira será realizado , delaem uma única apostila

constando, se for o caso, o documento original e sua tradução. No entanto, se assim desejar o solicitante, a tradução poderá

ser objeto de apostilamento próprio e autônomo.

Discorda-se em específico quanto à questão da  para documento original e tradução, assim como emapostila única
relação à expressão de “aposição de apostila em documentos exarados em língua estrangeira”.

Em primeiro lugar, como vimos, não há como apostilar documentos exarados em língua estrangeira. O que se
apostila é o documento público nacional. Quando o documento público nacional for acompanhado de tradução, esta sim em
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língua estrangeira e efetuada por tradutor público ou nomeado  pela Junta Comercial, os dois documentos deverão serad hoc
vinculados, de forma a caracterizar que um é tradução do outro.

Mas vejamos com mais detalhes.

Pelo sistema vigente no país, a tradução pública é documento público, devendo, portanto ser apostilada com
apostila própria que consigne o nome do tradutor público e sua matrícula (ou no caso de tradutor  o número de protocoload hoc
do ato de sua nomeação) como autoridade competente para assinar uma tradução. Desta forma, o apostilamento será
necessariamente duplo e deve, necessariamente, ocorrer em duas etapas.

Primeiro apostila-se o original, depois apostila-se a tradução. Considerando que as traduções são documentos
que não podem circular sem ser vinculadas ao documento original, as autoridades apostilantes, após terem apostilado o
documento original, podem vincular o documento original e  sua tradução pública grampeando as folhas e selando-as, para 
evitar fraude documental, grampeando tudo no canto das folhas virado para que possa ser colocando o carimbo da Apostila
sobre a junção, como elemento de segurança, assim como é efetuado nos outros países.

De outra forma, se o documento público nacional vier já apostilado para depois ser traduzido, o próprio tradutor
poderá vincular a tradução à respectiva apostila constante no documento original, consignando na tradução que recebeu um
documento com apostila [número da apostila]. Depois o usuário do serviço leva documento original e tradução para a
autoridade apostilante para que esta efetue o apostilamento da tradução e grampeie fisicamente os documentos.

O equívoco de apostilar documento original e tradução em uma única etapa pode ser esclarecido com um exemplo,
pois inclusive nos países em que não existe a tradução pública, a tradução juramentada é apostilada da seguinte forma: nos
países em que se juramenta a tradução, se apõe uma apostila no documento original e outra apostila no termo de juramento da
tradução, que é o documento público que torna a tradução válida e autentica (ver documento anexo “Termo notarial de
juramento de tradução com respectiva apostila”). Depois junta-se tudo, “original apostilado+tradução+ termo de juramento
apostilado”, com grampo e carimbo da autoridade apostilante.

Já quando a tradução é uma tradução pública, efetuada por tradutor que recebeu a outorga para efetuar traduções
oficiais ou tradutor ad hoc, é o próprio tradutor a certificar que aquela tradução no seu termo de encerramento e será a própria
tradução a ser apostilada. Ou seja, não havendo necessidade do termo de juramento, apostila-se diretamente a assinatura do
tradutor público (que consta logo após seu termo de encerramento, ao final da tradução).

Seguem em anexo exemplos de apostilas em Termo de Juramento de tradução na Itália, onde pode-se constatar que
o oficial que recebeu a tradução redigiu o termo de juramento e assinou, reconhecendo por autenticidade a firma do tradutor
(ou seja, o tradutor compareceu pessoalmente perante o oficial). E a assinatura do oficial no termo de juramento é consignada
na Apostila subjacente como autoridade competente a colher o termo de juramento, documento público.

Salientamos assim, mais uma vez, que a assinatura em documento particular redigido em idioma estrangeiro não
pode ser apostilada, nos termos da Convenção e das leis vigente no país. Poderá, entretanto, ser apostilado o Reconhecimento 
de firma,  a documento particular redigido em vernáculo. Nesse caso, no campo 2 da Apostila,documento público subjacente
deve ser consignado como autoridade signatária do documento público o nome do oficial que reconheceu a assinatura do
documento. Não há como ser diferente.

Ainda no Provimento 58/2016, consta

Art. 13. O ato de aposição de apostila em documentos exarados em língua estrangeira, nos moldes do

Decreto n. 13.609, de 21 de outubro de 1943, deve ser traduzido por tradutor juramentado, devendo essa

qualidade constar expressamente da apostila.

 

Em que pese nossa consideração, salientamos que “O ato de aposição” não há como ser traduzido, devendo-se,
portanto, corrigir o caput do artigo conforme segue, para melhor esclarecimento do artigo:
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Art. 13. Documentos exarados em língua estrangeira, nos moldes do Decreto n. 13.609, de 21 de

outubro de 1943, devem ser produzidos por tradutor juramentado, devendo essa qualidade constar

expressamente da apostila.

 

Considera-se nesse sentido que somente os tradutores públicos, nos termos do Decr. 13.609 podem exarar documentos
públicos em idioma estrangeiro, e que, portanto serão identificados na Apostila como autoridades públicas competentes para
assinar o documento público tradução pública juramentada.

 

§1º Visto que alguns países signatários da Convenção da Apostila não exigem que a tradução seja

realizada por tradutor juramentado ou certificado, bem como em vista de que alguns países se reservam

no direito de não aceitar traduções realizadas fora de seu território, caso haja dúvidas sobre a

  tradução pública , as autoridades  deverão orientar o solicitante donecessidade de apostilada apostilantes

serviço a esclarecer suas dúvidas perante a embaixada do país no qual o documento será utilizado.

 

Acrescentaram-se  ao parágrafo, como sugestão de redação, os termos em realce amarelo, modificando o teor do
texto, pois como vimos não há como juntar a um documento original uma tradução não juramentada, e menos ainda apostilar
essa tradução. Se no país que receberá o documento não é necessário apresentar uma tradução juramentada, ou seja, se a
tradução que acompanha o original pode ser simples, não há sequer motivos de apostilar tal tradução. Neste caso, cumpre sim
encaminhar o usuário do serviço para que esclareça suas dúvidas perante a embaixada do país em questão. Podendo a tradução
ser uma tradução simples, não se faz necessário sequer assinar a tradução. Caso for necessário, poderá ser encaminhado à Junta
Comercial para que providencie uma nomeação ad hoc do tradutor para aquele ato.  

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA

Visando a observância do caput do art. 37 da Constituição Federal e o cumprimento da legislação vigente, assim como a
legalidade dos atos administrativos praticados pelas autoridades mencionadas neste pedido de providências, em vista do 

 RISCO DE PREJUÍZO IMINENTE E GRAVE REPERCUSSÃO INTERNACIONAL em relação às Apostilas produzidas no 
 sistema brasileiro perante os países signatários da Convenção, nos termos acima mencionados,  

Pelos motivos acima expostos,

REQUER-SE

1. Que o art. 13 do Provimento 58 seja liminarmente desconstituído e suspenso, em vista do RISCO
EFETIVO DE PREJUÍZO IMINENTE E GRAVE PERDA REPERCUSSÃO INTERNACIONAL,
fixando-se prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da legislação
nacional e da própria Convenção da Haia.   

 

 

Nestes termos, pede-se deferimento.

Florianópolis,20 de dezembro de 2016

 

 

Ernesta P. Ganzo Fernandez
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Advogada OAB 35547

ernestaganzo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

[1] CRFB/1988. Art. 103-B. […] § 5º I - “O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor [...], competindo-lhe [...]: I –

receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas [...] aos serviços judiciários;

Regimento Interno do CNJ –Do Pedido de Providência.

Art. 8º [...]: X - expedir Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros Compete ao Corregedor Nacional de Justiça atos normativos

destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro, bem

 XII - , de ofício oucomo dos demais órgãos correicionais, sobre matéria relacionada com a competência da Corregedoria Nacional de Justiça; executar

por determinação, e fazer executar as ordens e deliberações do CNJ relativas à matéria de sua competência; XIII - dirigir-se, no que diz respeito às matérias de

sua competência, às autoridades judiciárias e administrativas e aos órgãos ou às entidades, assinando a respectiva correspondência; XX - promover de ofício,

, ou propor ao Plenário, quando for o caso de urgência e relevância quaisquer medidas com vistas à eficácia e ao bom desempenho da atividade

judiciária e dos serviços afetos às serventias e aos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro;

Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer expediente que não tenha

classificação específica nem seja acessório ou incidente serão incluídos na classe de ,  ao Plenário do CNJ ou pedido de providências cabendo ao Corregedor

Nacional de Justiça, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento.

Art. 99. , o Plenário do CNJ, o Presidente,  ou o Relator poderão, Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão o Corregedor Nacional no

 sem a prévia manifestação da autoridade, observados os limites legais.âmbito de sua competência e motivadamente, adotar providências acauteladoras

[2] Convenção celebrada em Haia em 1961, também conhecida como Convenção da Apostille, introduzida pelo Decreto Legislativo

148/2015 e promulgada pelo Decreto n. 8660/2016, com vigência a partir de 14 de agosto de 2016.

[3] 205. Neste contexto, com base na própria Convenção, a Autoridade Competente só pode recusarse a emitir uma Apostila se: [...] O documento não é um

documento público ao abrigo da lei do Estado de origem; (fonte: 

)https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/06/e3eb79734a719b4a987323523b8a3a6a.pdf
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Procuração da Associação Catarinense do Tradutores Públicos e Procuração da ASTRAJUR
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JUNTADA DE PETIÇÃO RETIFICADA COM PEDIDO DE
LIMINAR

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CORREGEDOR DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA (CNJ), MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

 

PEDINDO-LHE HUMILDES DESCULPAS PELA INCOMPETÊNCIA EM JUNTAR AOS AUTOS A
PETIÇÃO COMPLETA E CORRETA QUANDO DO PRIMEIRO ACESSO AO SISTEMA, ATÉ
ENTÃO POR MIM DESCONHECIDO, PEÇO-LHE QUE DESCONSIDERE O PEDIDO ANTERIOR,
INCOMPLETO E CONSIDERE NOS AUTOS A PETIÇÃO A SEGUIR. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CORREGEDOR DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

(CNJ), MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS com LIMINAR POR RISCO DE PREJUÍZO 

IMINENTE E GRAVE REPERCUSSÃO INTERNACIONAL (MEDIDA 

ACAUTELATÓRIA) 

ASSUNTO: APOSTILAMENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS NOS TERMOS DA 

CONVENÇÃO DA HAIA – PROVIMENTO N. 58 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

 

  

 

As Associações de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais a seguir identificadas: 

Associação Profissional de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais, Juramentados, 

do Estado do Rio de Janeiro – ATP-RIO, com sede na Rua Treze de Maio 33, sala 1003, 

Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-007, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 32.318.792/0001-33 no presente ato representada por sua Presidente 

Monica Hruby, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade no 04881994-O/IFP e 

inscrita no CPF sob o no. 624.510.577-34, representante nos termos de seu estatuto social,  

 

Associação Profissional dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado de 

São Paulo – ATPIESP, com sede na rua Pará, 76 – conjunto 33, Higienópolis, na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.420.319/0001-00, 

devidamente representada na forma de seu estatuto social por seu Presidente Antonio 

Alberto Dias Castro, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº 18.615.386-7 

e inscrito no CPF sob o nº 459.122.038-91; 

Associação dos Tradutores Públicos do Estado de Minas Gerais – ATP-MG, com sede à 

Av. Contorno, 2786 – Bairro Santa Efigênia – cidade de Belo Horizonte – Estado de Minas 

Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.824.072/0001-70, no presente ato representada por 

sua Diretora Presidente Dulce, representante nos termos de seu estatuto social, conforme 

procuração em anexo; 

Associação dos Tradutores Públicos do Estado do Paraná – ATPP, com sede na Rua 

Erasmo Maeder, nº 396, Bairro Alto, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82820-

330, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.414.890/0001-76, devidamente representada na forma 

de seu estatuto social por sua presidente Andrea Andri Doris, brasileira, casada, portadora 

da carteira de identidade nº 092.583.704-9/MD e inscrita no CPF sob o nº 623.389.789-00; 

Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Rio Grande do Sul – 

Astrajur-RS, com sede na Rua dos Andradas, 1261 conj. 1602, CEP 90020-009, na cidade 

de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob  nº 

11.329.460/0001-84, no presente ato representada por sua Diretora Presidente Mônica 

Koeler, representante nos termos de seu estatuto social, conforme procuração em anexo; 

A Associação Catarinense dos Tradutores Públicos – ACTP, com sede na Rua Santo 

Inácio de Loyola 53/4, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no 
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CNPJ/MF sob o nº 01.344.353/0001-71, devidamente representada na forma de seu estatuto 

social por seu presidente Tim Martin Stohrer, brasileiro, casado, portador da carteira de 

identidade no 6.274.200 SSP/SC e inscrito no CPF sob o no. 171.182.328-74, conforme 

procuração em anexo; 

vêm, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora constituída que subscreve 

este ato (doc. 1 – Procurações), à presença de Vossa Excelência,  nos termos do art. 103-B, § 

5º, I da Constituição Federal1 bem como do art. 8, XX e art. 98 e 99 do Regimento Interno do 

Conselho Nacional de Justiça – RICNJ, para propor o presente  

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS COM LIMINAR 

 

 

em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça, com sede em Brasília/DF, SEPN 

514, lote 9, Bloco D - CEP: 70760-544, pelos fatos e fundamentos de direito a seguir expostos. 

 

I – DOS FATOS 

 

Como é notório, em face da adesão do Brasil à Convenção da Apostille da Haia sobre 

a eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros2, o trâmite 

internacional dos documentos públicos nacionais destinados a produzir efeitos no exterior 

foi deveras simplificado. Em termos práticos, eliminou-se a exigência da “legalização consular” 

(que consiste no reconhecimento consular de assinaturas de autoridades estrangeiras). A 

chancela consular foi assim substituída pela Apostille, uma legalização que permite que um 

documento público exarado em um dos países signatários da Convenção da Haia tenha 

validade também perante as autoridades dos outros países signatários da Convenção. 

A Apostille nada mais é de que um atestado de autenticidade da assinatura legal do 

signatário de um documento público, quando no exercício público de suas funções. Em 

função disso, aliás, a própria Apostila apresenta campos exclusivos para a indicação da 

                                                           
1 CRFB/1988. Art. 103-B. […] § 5º I - “O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor [...], competindo-lhe 
[...]: I – receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas [...] aos serviços judiciários;  
Regimento Interno do CNJ –Do Pedido de Providência.  
Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça[...]: X - expedir Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros atos 
normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e dos serviços 
notariais e de registro, bem como dos demais órgãos correicionais, sobre matéria relacionada com a competência da Corregedoria 
Nacional de Justiça; XII - executar, de ofício ou por determinação, e fazer executar as ordens e deliberações do CNJ relativas à matéria de sua 
competência; XIII - dirigir-se, no que diz respeito às matérias de sua competência, às autoridades judiciárias e administrativas e aos órgãos ou às 
entidades, assinando a respectiva correspondência; XX - promover de ofício, quando for o caso de urgência e relevância, ou propor ao Plenário, 
quaisquer medidas com vistas à eficácia e ao bom desempenho da atividade judiciária e dos serviços afetos às serventias e aos órgãos 
prestadores de serviços notariais e de registro;  
Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer expediente que não 
tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente serão incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao Plenário do CNJ 
ou ao Corregedor Nacional de Justiça, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento. 
Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o Plenário do CNJ, o Presidente, o Corregedor Nacional ou o 
Relator poderão, no âmbito de sua competência e motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação da 
autoridade, observados os limites legais. 
2 Convenção celebrada em Haia em 1961, também conhecida como Convenção da Apostille, introduzida pelo Decreto Legislativo 
148/2015 e promulgada pelo Decreto n. 8660/2016, com vigência a partir de 14 de agosto de 2016. 
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função/cargo público exercido pelo signatário do documento público quando da assinatura 

daquele documento e do selo/carimbo eventualmente utilizado no documento.  

Nos termos do art. 17 da Resolução Nº 228 de 22/06/2016, coube à Corregedoria 

Nacional “editar provimento para a regulamentação da atuação das autoridades apostilantes”. 

Desta forma a própria Corregedoria Nacional exarou, no último dia 9 de dezembro, o 

Provimento n. 58/2016, visando uniformizar, em todo o território nacional, os procedimentos 

relativos à aplicação da Convenção da Apostila. 

Ocorre que essa Corregedoria Nacional se equivocou a ponto de pôr a risco a aceitação 

das apostilas emitidas pelo Brasil entre os outros países signatários, que poderão emitir reservas 

e notificar o Brasil quanto à aceitação de suas apostilas. Explica-se.  

Firmando um entendimento equivocado de algumas autoridades apostilantes do país, 

o art. 13 §2º do Provimento n. 58 de 09 de dezembro de 2016 permitiu inserir no campo 2 

da apostila o nome de pessoa signatária de documento particular, em clara afronta inclusive 

dos dispositivos das leis nacionais. Confundem-se os cartórios e, por sua vez, a própria 

Corregedoria Nacional, quando consideram um documento particular como fosse um 

documento público. Confundem o conceito de documento autêntico com o conceito de 

documento público. E confundem-se na aplicação da Apostila, pois esta deve ser aposta “sobre” 

(em sentido figurativo) a assinatura oficial de autoridade competente (que coincide com a 

última assinatura que consta no documento, ou seja, a do oficial que efetuou o reconhecimento 

de firma. Aliás, o próprio nome Apostila, do latim post illa, e do francês Apostille, ou seja post 

scriptum, indica algo que foi aposto depois de o documento estar pronto para ser apostilado, 

consignando assim a última assinatura constante no documento).  

Ainda, no mesmo artigo 13 do Provimento 58/2016, retira-se a competência das 

autoridades apostilantes de averiguar a origem dos documentos públicos, permitindo que sejam 

apostilados documentos quaisquer, por conta e risco do requerente e em clara afronta à 

Convenção da Haia. 

Senão, vejamos o art. 13 do Provimento 58/2016: 

Art. 13. O ato de aposição de apostila em documentos exarados 

em língua estrangeira, nos moldes do Decreto n. 13.609, de 21 de 

outubro de 1943, deve ser traduzido por tradutor juramentado, 

devendo essa qualidade constar expressamente da apostila.  

§ 2º No caso de apostilamento de documentos exarados em língua 

estrangeira traduzidos por tradutor não juramentado deverão 

constar da apostila a identificação do tradutor e a declaração 

de responsabilidade civil e penal pelo conteúdo.  

3º Por sua conta e risco, o solicitante do serviço poderá requerer 

a aposição de apostila em documento exarado em língua 

estrangeira sem tradução juramentada. 

4º O ato de aposição de apostila em documentos exarados em 

língua estrangeira será realizado em uma única apostila, dela 

constando, se for o caso, o documento original e sua tradução. No 

entanto, se assim desejar o solicitante, a tradução poderá ser objeto 

de apostilamento próprio e autônomo. [grifos nossos] 
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II – DO DIREITO 

Apesar da própria Convenção da Haia ser clara quanto à abrangência da própria 

Apostila, considera-se importante destacar, mais uma vez, que a Apostila aplica-se TÃO 

SOMENTE a documentos públicos (conforme art. 1 da Convenção), exarados e/ou assinados 

por uma autoridade pública, com fé pública e no exercício de suas funções.  

Art. 1. A presente Convenção aplica-se a documentos 

públicos feitos no território de um dos Estados 

Contratantes e que devam produzir efeitos no território de 

outro Estado Contratante. [...]  [grifo nosso] 

Nos termos da Convenção, portanto, no campo 2 da Apostila deve constar não o nome 

do signatário do documento em si, mas sim o nome do signatário de um documento público. 

Os países signatários da Convenção esperam receber Apostilas em documentos públicos 

feitos por oficiais públicos competentes no país que emitiu os documentos. Somente desta 

forma o documento terá eficácia probatória de documento público. Se assinado por autoridade 

competente.  

A autoridade estrangeira, para reconhecer a validade e força probante de um 

documento vindo do exterior, necessita ter certeza de que aquele documento apostilado é 

um documento assinado por autoridade competente, para que possa produzir todos os 

necessários efeitos legais no território de outro Estado. Perante os países signatários, portanto, 

as autoridades apostilantes de cada país tem competência para atestar a origem do 

documento público, ou seja, as autoridades apostilantes têm competência para atestar e deixar 

consignado na Apostila a validade da assinatura da autoridade signatária competente para 

assinar aquele documento público, consignando que aquela assinatura corresponde a 

assinatura de uma autoridade competente com fé pública no exercício de sua função pública, 

ou seja, que o documento público foi assinado por autoridade competente. A autoridade 

apostilante não está se comprometendo com o conteúdo perante os outros países, mas tão 

somente que o documento respeite as formalidades necessárias para que seja considerado válido 

nos termos da Convenção, estendendo assim a validade e a força probante do documento aos 

outros países signatários. Quando um documento que deveria ser público for assinado por 

autoridade incompetente terá a mesma eficácia probatória de um documento particular, 

não podendo assim ser apostilado. Um diploma de graduação para ter validade, por exemplo, 

precisa estar assinado pelo Reitor ou pelo Diretor acadêmico em exercício quando da expedição 

do diploma, qualquer outra assinatura não confere validade ao diploma. Assim como, quando 

o signatário do documento assinar sem estar no exercício de suas funções, ou ainda quando não 

for competente para cumprir aquele ato, o documento não será considerado válido.  

Vale ressaltar que o sistema de legalização por Apostila da Haia é extremamente 

eficiente na sua simplicidade e funciona há anos entre os países signatários da Convenção, os 

quais confiam na segurança que a própria Apostila confere ao documento e que permite a 

circulação de documentos entre esses países sem maiores trâmites.   

A confiança depositada na Apostila advém dos próprios países signatários, os quais 

seguem à risca o que está determinado na própria Convenção. APOSTILA-SE TÃO 

SOMENTE DOCUMENTOS PÚBLICOS. APOSTILA-SE TÃO SOMENTE AS 

ASSINATURAS DE AUTORIDADES COMPETENTES PARA AQUELE ATO. Os 
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países signatários, portanto, depositam plena confiança na lisura e na manutenção dessa 

premissa de segurança por parte dos outros países signatários os quais, ratificando a Convenção, 

também se comprometeram a apostilar um documento somente se este for um documento 

público. 

Mas o que é um documento público?  

A Convenção apresenta uma lista das tipologias de documentos públicos, mas trata-se 

de uma lista não exaustiva, deixa aberta a questão, que deve ser definida conforme as leis de 

cada país. O que, diga-se de passagem, torna o instituto da Apostila extremamente eficaz, pois 

na sua singeleza, permite algo extraordinário, visto que os documentos públicos de países com 

diferentes sistemas jurídicos convergem em documentos públicos com validade e força 

probante praticamente internacional. Entretanto, apesar de cada país signatário poder definir o 

que é considerado público no seu próprio país, conforme suas próprias leis, não pode ferir suas 

próprias leis e considerar documento público, para efeitos de apostila, o que não é documento 

público nem sequer no seu próprio território.  

A ratificação da Convenção da Haia implica a obrigação legal de aplicar a 

Convenção quando da aposição da Apostila.  

Essa é força de uma Apostila da Haia.   

Em tempo: documento autêntico não é documento público. Documento autêntico é 

um documento cuja autenticidade foi conferida por meio de um reconhecimento de firma, por 

exemplo. Mas o reconhecimento de firma não o torna um documento público, mas tão somente 

um documento autêntico. 

 

Mas o que vem a significar “apostilar um documento público”? 

Significa que na Apostila será consignado o nome da autoridade pública 

competente que assina o documento público enquanto estiver no exercício de suas funções, 

ou seja, no ato da assinatura do documento público. Desta forma, o nome do signatário do 

documento público deve coincidir com o nome da autoridade pública indicada na Apostila 

como autoridade signatária do documento, campo 2 da Apostila. Essa autenticação atesta que 

a autoridade pública signatária do documento estava no exercício de suas funções e, portanto, 

aquele documento tem eficácia probante de documento público. Se a assinatura confere e/ou 

conferem o carimbo oficial vinculado àquela assinatura legal ou ainda o carimbo da instituição 

ou órgão que expediu o documento, o documento pode ser apostilado. Simples assim.  

Em outras palavras, uma Apostila é aposta sobre a assinatura legal de uma 

autoridade competente a exarar um documento público no país. Se quem assina o 

documento não é uma autoridade competente a assinar documentos públicos, a apostila 

não pode ser aposta. O que a Apostila “autentica” não é o documento em si, mas a assinatura 

do signatário do documento público que deve ser uma autoridade competente para assinar de 

forma pública aquele documento, conferindo-lhe status de documento público.  

O funcionário de outro país signatário da Convenção que receberá o documento 

apostilado confia no que está consignado na Apostila pela autoridade apostilante. Se no campo 

2 consta que Fulano é signatário do respectivo documento público, ele considerará que aquele 
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signatário indicado pela autoridade apostilante é realmente uma autoridade com fé pública no 

exercício de suas funções.  

Qual será a repercussão internacional quando os outros países signatários perceberem 

que as Apostilas aplicadas no Brasil não oferecem a segurança almejada de conferência da 

assinatura legal de autoridade pública?  

Pois bem.  

Por obvias razões, ainda mais no mundo globalizado em que vivemos, existe a 

necessidade de tornar válidos no exterior não somente documentos públicos, mas também 

documentos particulares. Como nesse caso quem assina não tem competência legal para formar 

documentos públicos, ou seja, para assinar na qualidade de autoridade com fé pública e no 

exercício de alguma função, para que no documento conste uma apostila será necessário validar 

a assinatura que consta no documento particular, formando, a posteriori, um documento 

público denominado “Reconhecimento de firma”, vinculado ao documento subjacente. O 

reconhecimento de firma que consta em um documento, obviamente, será sempre sucessivo à 

data de assinatura do próprio documento. 

Este reconhecimento de firma (que é a validação/legalização da assinatura) deve ser, 

evidentemente, efetuado por alguém que tenha fé pública, por alguma autoridade competente 

para reconhecer a assinatura em documentos. O documento público, ou melhor, mais 

propriamente, a assinatura a ser apostilada será, nesse caso, a do oficial que efetuou o 

RECONHECIMENTO DE FIRMA, atrelado ao documento particular. O reconhecimento de 

firma torna-se o ato que possibilita tornar autêntico (autenticar) o documento particular. Mas 

atenção, o reconhecimento não confere ao documento a qualidade de documento público. A 

Apostila ratifica essa autenticidade, consignando que a autenticação foi efetuada por autoridade 

competente para o ato. Ou seja, consigna-se na Apostila que o oficial que efetuou o 

reconhecimento era OFICIAL no exercício de suas função colocando seu nome no campo 2 da 

Apostila. 

No Brasil o reconhecimento de firma é efetuado mediante a aposição de um selo 

notarial, em que o oficial consigna que reconheceu, por autenticidade ou semelhança, a firma 

que consta no documento original. Dá fé, coloca data, local e assinatura, número de registro do 

reconhecimento e pronto, forma-se o documento público necessário e suficiente para que possa 

ser aposta uma apostila. Entretanto, reitera-se, é necessário respeitar os termos da Convenção e 

apor a apostila na assinatura do oficial que reconheceu a firma, ou seja, é o 

Reconhecimento de firma que deverá ser apostilado, no sentido de que será o oficial 

signatário do documento público “Reconhecimento da assinatura de Fulano“ a ter seu 

nome consignado no campo 2 da Apostila como autoridade pública competente para 

reconhecer a assinatura de Fulano. 

Vejamos um exemplo prático para melhor ilustrar como a apostila é aplicada.  
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Fig. 1 Reconhecimento de Firma (Autenticação) e respectiva Apostille. O nome do 

signatário do documento público que consta na Apostille, por óbvio, é o tabelião que efetuou o 

reconhecimento de firma.  

 

A figura (1) faz parte de um conjunto de documentos em que constam (a) um 

documento particular, assinado por pessoa física que compareceu pessoalmente perante um 

tabelião e assinou a última folha do documento, e no verso desta (b) um reconhecimento de 

firma (Autentica), efetuado pelo tabelião, que valida a identidade e a assinatura do signatário 

do próprio documento particular. O tabelião formou assim um documento público registrando 

o ato (REPERTORIO N. – ou seja, número de protocolo) em volume próprio e assinou como 

autoridade competente a reconhecer a firma de pessoa física. Como o documento precisava ter 

efeitos legais no exterior, providenciou-se a apostila do documento público subjacente ao 

documento particular, ou seja, do Reconhecimento de firma, como consta na apostila aposta ao 

final do documento, em que é consignado o signatário autoridade competente pelo documento 

público de reconhecimento de firma (o próprio tabelião). 
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Entretanto, o § 2º do art. 13 do Provimento determina que: 

No caso de apostilamento de documentos exarados em língua 

estrangeira traduzidos por tradutor não juramentado deverão constar 

da apostila a identificação do tradutor e a declaração de 

responsabilidade civil e penal pelo conteúdo.  

Oras! 

Como assim constará na Apostila a identificação do tradutor e a declaração de 

responsabilidade civil e penal pelo conteúdo?  

Em primeiro lugar, podem ser apostilados tão somente documentos nacionais, de 

consequência não se apostilam traduções não juramentadas e documentos exarados em 

idioma que não seja oficial do país. Somente podem ser apostiladas traduções públicas, 

assim como somente em caso de traduções públicas o nome do tradutor pode ser consignado na 

própria Apostila como autoridade competente, como veremos mais adiante. 

Neste sentido há também alguns artigos publicados no próprio portal da Convenção da 

Haia comentando sobre os equívocos em que incorrem alguns países em apostilar simples 

traduções e explicando como somente no caso em que o tradutor recebeu uma outorga para 

produzir traduções oficiais (públicas ou ad hoc) é que estas traduções podem ser apostiladas 

(fonte: “The Apostille Convention in practice – reflections of a critical friend, de prof. Peter 

Zablud):  

“It is therefore surprising that any Competent Authority in any Contractig 

State would, even for a moment, consider that the Conventio could apply to 

a simple translation of a public document. [...] On the other hand, if a person 

is employed by the state as a translator or possibly even engaged in that 

capacity on an ad hoc basis [...] a translation of a public document from or 

into the oficial language of the state wich is made or verified by that translato 

ris capable of being classified as a public document.  

No Brasil somente os tradutores públicos, nos termos do Decreto 13.609, tiveram a 

outorga para realizar traduções oficiais e suas traduções tem fé pública em todo o território 

nacional, sendo documentos públicos nos termos da lei. Como visto, portanto, não se apostilam 

as traduções simples, digo, não juramentadas, por não serem documentos públicos nacionais, 

mas meros documentos particulares em idioma estrangeiro. 

Em segundo lugar, a competência para colher declaração de responsabilidade do 

tradutor por uma tradução, nos termos da legislação pátria, é exclusiva das Juntas 

Comerciais estaduais, não podendo esta competência ser conferida aos cartórios em clara 

afronta ao disposto no parágrafo único do art. 19 do Decreto 13.609/43 e o art. 19, XX e 

parágrafo único, da Instrução Normativa do DREI n. 17.  

Compete exclusivamente às Juntas Comerciais, se for necessário, nomear tradutores 

ad hoc e colher a declaração de competência do tradutor, assim como o termo de 

compromisso do tradutor, como pode ser averiguado nos modelos anexados a este pedido 

(declaração e termo de compromisso de tradutor ad hoc). Permitir que os Cartório sejam alçados 

à autoridade competente para colher tal declaração é uma evidente usurpação de 

competência, lembrando que competência é requisito de validade para o ato 
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adminsitrativo. Se assim for feito, todas as Apostilas assim aplicadas serão nulas, implicando 

PERDA DE DIREITOS a todos aqueles que receberem os documentos assim produzidos.  

O sistema vigente no Brasil não é o sistema de tradução credenciada ou juramentada 

perante tabelião, o sistema vigente no Brasil é o de tradução efetuada por tradutores nomeados 

pelas Juntas Comerciais, às quais compete colher a declaração do tradutor e o termo de 

compromisso em que se responsabiliza civil e penalmente pela tradução, assim como todos os 

outros documentos necessários ao cumprimento da função, nos termos da legislação vigente. 

Este sistema é o equivalente no Brasil às traduções credenciadas e traduções juramentadas 

vigentes em outros países. 

Um reconhecimento de firma em documento particular não torna um documento 

particular um documento público, mas tão somente um documento autentico. E a 

Convenção não trata de documentos autênticos, mas de documentos públicos. Por este 

motivo é uma temeridade e uma afronta à própria Convenção consignar na Apostila o 

nome de um signatário particular como fosse uma autoridade competente a assinar 

documentos públicos, conforme art. 13 § 3º do Provimento 58/2016 do CNJ. 

Art. 13§ 3º Por sua conta e risco, o solicitante do serviço poderá 

requerer a aposição de apostila em documento exarado em língua 

estrangeira sem tradução juramentada. 

Fere a própria Convenção da Haia e a Resolução Nº 228 do CNJ, de 22/06/2016 a 

expressão constante no § 3º do art. 13 do Provimento 58/2016 que diz “Por sua conta e risco”, 

pois compete à autoridade apostilante averiguar quais documentos podem ou não ser 

apostilados.  

 

Consignar em provimento que é o usuário do serviço a decidir qual documento/assinatura 

ele quer que seja apostilada fere qualquer princípio de segurança e foge de quaisquer propósitos 

da Convenção. Compete às autoridades apostilantes conferir se o documento é um 

documento público, em primis, e se a assinatura do signatário corresponde ao da 

autoridade competente para o ato. Compete às autoridades apostilantes autenticar a 

assinatura por reconhecimento de firma em documento particular escrito em vernáculo, 

para depois proceder com o apostilamento, consignando na Apostila a assinatura da 

autoridade signatária competente pelo reconhecimento de firma, nesse caso, devendo ser 

recusada Apostila em documento que não for assinado por autoridade competente3.  

  

Quando um particular tiver necessidade de que um documento seu, escrito em idioma 

estrangeiro, tenha validade em outro país, deverá ser encaminhado à embaixada daquele país, 

onde há pessoal competente para formar documentos no outro idioma que sejam válidos no país 

em questão.  

Caso tiver necessidade de enviar para outro país uma declaração de vontade, um 

documento particular por ele assinado, bastará que o documento seja redigido em vernáculo 

que sua firma poderá ser reconhecida, e o reconhecimento de firma apostilado, conforme 

explicitado anteriormente. Sua declaração de vontade, escrita em português, será aceita como 

documento particular nos países signatários da Convenção. 

                                                           
3 205. Neste contexto, com base na própria Convenção, a Autoridade Competente só pode recusar-se a emitir uma Apostila se: [...] O 
documento não é um documento público ao abrigo da lei do Estado de origem; (fonte: 
https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/06/e3eb79734a719b4a987323523b8a3a6a.pdf)  
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Se o particular requerer que ao documento em língua português seja anexado uma 

tradução, esta deverá ser necessariamente efetuada por tradutor público juramentado ou tradutor 

juramentado ad hoc pelas Juntas Comerciais, os únicos autorizados por força do Decreto 13.609 

a exarar documentos públicos em idioma estrangeiro. 

 

A autoridade apostilante deve verificar se o que está declarado no documento não é 

contrário às leis, como consta no art. 4º da Resolução Nº 228 do CNJ, de 22/06/2016, que 

regulamenta a aplicação, no âmbito do Poder Judiciário, da Apostila:  

 

Art. 4º Não será aposta apostila em documento que evidentemente 

consubstancie ato jurídico contrário à legislação brasileira.  

 

Pois averiguar se o texto de um documento é contrário ou não à legislação brasileira 

é possível tão somente se o texto estiver escrito em vernáculo. Para controlar se o documento 

é contrário ou não à legislação brasileira, a autoridade apostilante deve verificar se o conteúdo 

dos escritos (como cartas, declarações ou compromissos que possam constituir prova literal ou 

não) e documentos (escritos que apresentem indicativos da existência de um ato-fato ou negócio 

jurídico, de origem particular ou público) apresentados preenchem os requisitos legais, nos 

termos do art. 17 da LICC e do art. 122 do Código Civil brasileiro.  

 

Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer 

declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando  

ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.  

 

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, 

à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se 

incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o 

sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.  

 

Em primeiro lugar, é importante considerar que um texto escrito em língua estrangeira 

não tem validade no Brasil, trata-se de um documento particular, uma mera declaração de 

vontade escrita em outro idioma. A não ser que se mude a Constituição Federal, que estatui que 

os documentos nacionais devem ser escritos em vernáculo, não há como apostilar um 

documento em língua estrangeira, a não ser que se trate de uma tradução juramentada por 

tradutor público.  

 

Há países em que não é necessário juramentar a tradução, nesse caso uma tradução 

simples poderá acompanhar o documento. Mas esta tradução simples não pode sequer ser 

reconhecida pelos cartórios, pois como vimos não tem competência para reconhecer a 

assinatura constante em uma tradução ou colher declaração firmada de responsabilidade. 

 

Outro artigo do Provimento que necessita ser revisto é o seguinte:  

 

4º O ato de aposição de apostila em documentos exarados em língua 

estrangeira será realizado em uma única apostila, dela constando, se 

for o caso, o documento original e sua tradução. No entanto, se assim 

desejar o solicitante, a tradução poderá ser objeto de apostilamento 

próprio e autônomo.  
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Em relação à questão da apostila única para documento original e tradução, assim como 

em relação à expressão de “aposição de apostila em documentos exarados em língua 

estrangeira”, fazem-se necessárias algumas ponderações.  

Em primeiro lugar, como vimos, não há como apostilar documentos exarados em língua 

estrangeira. O que se apostila é o documento público nacional. Quando o documento público 

nacional for acompanhado de tradução, esta sim em língua estrangeira e efetuada por tradutor 

público ou nomeado ad hoc pela Junta Comercial, os dois documentos deverão ser vinculados, 

de forma a caracterizar que um é tradução do outro.  

Mas vejamos com mais detalhes.  

Pelo sistema vigente no país, a tradução pública é documento público, devendo, portanto, 

ser apostilada com apostila própria que consigne o nome do tradutor público e sua matrícula 

(ou no caso de tradutor ad hoc o número de protocolo do ato de sua nomeação) como autoridade 

competente para assinar uma tradução. Desta forma, o apostilamento será necessariamente 

duplo e deve, necessariamente, ocorrer em duas etapas, conforme comentado mais adiante.  

Em termos práticos, apostila-se o original e sua tradução. Considerando que as traduções 

são documentos que não podem circular sem ser vinculadas ao documento original, as 

autoridades apostilantes, após terem apostilado o documento original, podem vincular 

fisicamente o documento original e sua tradução pública grampeando as folhas e selando-as, 

para evitar fraude documental, ou seja, grampeando tudo no canto das folhas, dobradas sobre 

si mesma, para que possa ser colocando o carimbo da Apostila sobre a junção, como elemento 

de segurança, assim como é efetuado nos outros países.  

De outra forma, se o documento público nacional vier já apostilado para depois ser 

traduzido, o próprio tradutor poderá vincular a tradução à respectiva apostila constante no 

documento original, consignando na tradução que recebeu um documento com apostila 

[número da apostila]. Depois o usuário do serviço leva documento original e tradução para a 

autoridade apostilante para que esta efetue o apostilamento da tradução e grampeie fisicamente 

os documentos [anexo modelo de tradução a partir da apostila].  

 

O equívoco de apostilar documento original e tradução em uma única etapa pode ser 

esclarecido com um exemplo, pois inclusive nos países em que não existe a tradução pública, a 

tradução juramentada é apostilada da seguinte forma: nos países em que se juramenta a 
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tradução, se apõe uma apostila no documento original e outra apostila no termo de juramento 

da tradução, que é o documento público que torna a tradução válida e autentica. Depois junta-

se tudo, “original apostilado+tradução+ termo de juramento apostilado”, com grampo e carimbo 

da autoridade apostilante.  

 

Termo notarial de juramento de tradução com respectiva apostila 

Seguem em anexo exemplos de apostilas em Termo de Juramento de tradução na Itália, 

onde pode-se constatar que o oficial que recebeu a tradução redigiu o termo de juramento e 

assinou, reconhecendo por autenticidade a firma do tradutor (ou seja, o tradutor compareceu 

pessoalmente perante o oficial). Pode-se constatar que na Apostila subjacente ao termo de 

juramento é a assinatura do oficial a ser consignada como autoridade competente a colher o 

termo de juramento. 

Já quando a tradução é uma tradução pública, efetuada por tradutor público, que recebeu 

a outorga para efetuar traduções oficiais, ou por tradutor ad hoc, é o próprio tradutor a certificar 

aquela tradução no seu termo de encerramento e será a própria assinatura do tradutor a ser 

apostilada, constando o nome dele na Apostila. Ou seja, como não ha necessidade do termo de 

juramento perante oficial, porque o próprio tradutor público é autoridade competente para 

certificar sua própria tradução como, apostila-se diretamente a assinatura do tradutor público 

(que consta logo após seu termo de encerramento, ao final da tradução). 

Cumpre esclarecer que o que fica consignado em uma certidão de tradução é equivalente 

ao que fica consignado em um termo de juramento de tradução efetuado perante um oficial, 

assim como ambos são equivalentes à certificação consular de uma tradução. Todos certificam, 

direta ou indiretamente, que a tradução está conforme ao original. Esta declaração é que precisa 
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constar no termo de encerramento de uma tradução pública, ou no termo de juramento de uma 

tradução juramentada ou ainda na legalização consular de tradução. É a expressão 

“CONFORME AO ORIGINAL” que precisa ser assinada e, de alguma forma, certificada. O 

tradutor público certifica por conta própria, tendo recebido delegação para tanto. O tradutor 

juramentado é certificado por outro oficial. Somente pode ser apostilada um texto em idioma 

que não for nacional quando a tradução tiver sido efetuada por tradutor público ou juramentado.  

Salientamos assim, mais uma vez, que a assinatura em documento particular redigido em 

idioma estrangeiro não pode ser apostilada, nos termos da Convenção e das leis vigente no país. 

Poderá, entretanto, ser  apostilado o Reconhecimento de firma, documento público subjacente 

a documento particular redigido em vernáculo. Nesse caso, no campo 2 da Apostila, deve ser 

consignado como autoridade signatária do documento público o nome do oficial que 

reconheceu a assinatura do documento. Não há como ser diferente.  

Ainda no Provimento 58/2016, consta  

Art. 13. O ato de aposição de apostila em documentos exarados em 

língua estrangeira, nos moldes do Decreto n. 13.609, de 21 de 

outubro de 1943, deve ser traduzido por tradutor juramentado, 

devendo essa qualidade constar expressamente da apostila.  

 

Em que pesem nossas ponderações, consideramos que “O ato de aposição” não há 

como ser traduzido, devendo-se, portanto, corrigir o caput do artigo conforme segue, para 

melhor esclarecimento do artigo: 

Art. 13. Documentos exarados em língua estrangeira, nos moldes 

do Decreto n. 13.609, de 21 de outubro de 1943, devem ser 

produzidos por tradutor juramentado, devendo essa qualidade 

constar expressamente da apostila. 

 

Considera-se nesse sentido que somente os tradutores públicos, nos termos do Decr. 

13.609 podem exarar documentos públicos em idioma estrangeiro, e que, portanto serão 

identificados na Apostila como autoridades públicas competentes para assinar o documento 

público tradução pública juramentada. 

 

§1º Visto que alguns países signatários da Convenção da Apostila 

não exigem que a tradução seja realizada por tradutor juramentado 

ou certificado, bem como em vista de que alguns países se 

reservam no direito de não aceitar traduções realizadas fora de seu 

território, caso haja dúvidas sobre a necessidade de tradução 

pública apostilada, as autoridades apostilantes deverão orientar o 

solicitante do serviço a esclarecer suas dúvidas perante a 

embaixada do país no qual o documento será utilizado. 

 

Acrescentaram-se ao parágrafo os termos em realce amarelo, modificando-se o teor do 

texto, pois como vimos não há como juntar a um documento original uma tradução não 

juramentada, e menos ainda apostilar essa tradução. Se no país que receberá o documento não 

é necessário apresentar uma tradução juramentada, ou seja, se a tradução que acompanha o 

original pode ser simples, não há sequer motivos de apostilar tal tradução, pois apostilar uma 

tradução é conferir ao documento uma oficialidade desnecessária. Neste caso, cumpre sim 

Num. 2085979 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: ERNESTA PERRI GANZO FERNANDEZ
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16122104433193500000002020177
Número do documento: 16122104433193500000002020177



 

 

 

Adv. Ernesta Perri Ganzo Fernandez ǀ OAB-SC 35547 ǀ ernestaganzo@gmail.com 
Rua Nereu Ramos, 420/702 – CEP 88015-010 – Centro – Florianópolis/ SC ǀ Fone: (48) 3028-1375  

 

encaminhar o usuário do serviço para que esclareça suas dúvidas perante a embaixada do país 

em questão. Podendo a tradução ser uma tradução simples, não se faz necessário sequer assinar 

a tradução. Caso for necessário, poderá ser encaminhado à Junta Comercial para que 

providencie uma nomeação ad hoc do tradutor para aquele ato.   

 

III – DO PEDIDO LIMINAR E SOBRE A NECESSIDADE DE SEU DEFERIMENTO 

 

As medidas cautelares objetivam assegurar o resultado do pedido inicial. É 

importante ressaltar que, de acordo com o Regimento Interno do Conselho Nacional de 

Justiça é possível a requerimento de medida liminar em pedido de providências, conforme 

estatuído pelo art. 99 do Regimento Interno: 

  

Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o Plenário do 

CNJ, o Presidente, o Corregedor Nacional ou o Relator poderão, no âmbito de sua 

competência e motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia 

manifestação da autoridade, observados os limites legais.  

 

No presente pedido, a fumaça do bom direito da demanda é fundamenta nas próprias leis, 

sendo assim assegurada aos requerentes a possibilidade de demandar a medida acautelatória. O 

perigo na demora do atendimento do pedido é evidente, pois de nada adiantaria manter o artigo 

13 do Provimento 58 dessa Corregedoria, permitindo que sejam emitidas apostilas em clara 

afronta aos ditames da legislação pátria e da própria Convenção, com o risco de ter que declarar, 

futuramente, tais apostilas  

 

Desta forma, para garantir a eficácia da tutela, torna-se necessária a medida cautelar de 

suspensão. 

 

 

São requisitos para o deferimento de liminar o fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus 

boni iuris exsurge cristalino da leitura do art. 1º da Convenção da Haia, in verbis: 

 
Art. 1. A presente Convenção aplica-se a documentos públicos feitos no 

território de um dos Estados Contratantes e que devam produzir efeitos no 

território de outro Estado Contratante. [...]  [grifo nosso] 

 

 

Ressalta-se que o dispositivo da Convenção somente legitima a aplicação de Apostilas 

em documentos públicos, consignando-se, nos termos da própria Convenção, o nome da 

autoridade signatária do documento público competente para o ato. Não é o que está previsto 

no mencionado artigo 13, § 2º do Provimento 58/2016 CNJ.  

Por sua vez, o periculum in mora consubstancia-se na necessidade de inúmeros 

documentos nacionais, públicos e particulares, receberem uma Apostila válida para surtirem 

efeitos no exterior. O prejuízo para os usuários do serviço e para o próprio país de ver 

futuramente anuladas as apostilas nos seus documentos é incomensurável.  

Como já comentado, se o artigo 13 do Provimento for mantido enquanto for analisado o 

pedido, materializar-se-ia a violação irremediável ao direito dos requerentes de Apostilas 

obterem um documento válido no exterior. 
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IV – DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA E DO PEDIDO LIMINAR 

 

Diante do exposto, requer-se,  

 

Pelo risco iminente de violações às normas legais, constitucionais e internacionais, já 

analisadas nesse pedido, visando a observância do caput do art. 37 da Constituição Federal e o 

cumprimento da legislação vigente, assim como a legalidade dos atos administrativos 

praticados pelas autoridades mencionadas neste pedido de providências, em vista do RISCO 

DE PREJUÍZO IMINENTE  E VIOLAÇÃO IRRIMEDIÁVEL AO DIREITO DOS 

REQERENTES DE APOSTILAS DE OBTEREM UM APOSTILAMENTO VÁLIDO E 

PELA GRAVE REPERCUSSÃO INTERNACIONAL  - ensejando violação de direito 

internacional em relação às Apostilas produzidas no sistema brasileiro perante os países 

signatários da Convenção, diante de todo o exposto e nos termos acima mencionados,  

respeitosamente, no mérito, requer-se, com fundamento nos art. 25, I e XI e 98 de seu 

Regimento Interno/CNJ, 

 

1. O deferimento de medida acautelatória, para que liminarmente e inaudita altera 

parte, seja decretada a suspenção do artigo 13 do Provimento 58 de 2016 dessa 

Corregedoria Nacional de Justiça e que seja determinada a imediata suspensão dos 

atos de apostilamento de traduções não juramentadas, até que sejam adotadas as 

providências necessárias ao exato cumprimento da legislação nacional e da própria 

Convenção da Haia. 

2. Sucessivamente à ratificação da medida liminar, que seja julgado totalmente procedente 

o presente Pedido de Providências, determinando-se a suspensão definitiva do art. 13 

do Provimento 58/2016 CNJ e fixando prazo para que se adotem as providências 

necessárias ao exato cumprimento da legislação nacional e da própria Convenção da 

Haia.    

 

 

Nestes termos, pede-se deferimento. 

Florianópolis,21 de dezembro de 2016 

 

Ernesta P. Ganzo Fernandez 

Advogada OAB 35547  

ernestaganzo@gmail.com 
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0007437-63.2016.2.00.0000
Requerente: ERNESTA PERRI GANZO FERNANDEZ e outros
Requerido: CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

 

 

DECISÃO  

Trata-se de pedido de providências formulado pela Associação dos Profissionais de

 Tradução Pública e Intérpretes Comerciais (representando várias entidades) em desfavor da

Corregedoria Nacional de Justiça.

 Em síntese,  os requerentes narram que o Provimento CNJ 58/2016, publicado no

 2085601corrente mês, incorreu em erros que podem gerar danos aos usuários da  (iApostile d ).

Narram que o provimento em comento não podia permitir que documentos em língua

estrangeira fossem traduzidos por tradutores não juramentados, pois no seu entender seria

afronta a normas nacionais e internacionais.

As requerentes argumentam que há precedentes sobre o caso, pois há no portal da

Convenção de Haia comentários sobre “[...] os equívocos em que incorrem alguns países em

apostilar simples traduções e explicando como somente no caso em que o tradutor recebeu

uma outorga para produzir traduções oficiais (públicas ou ad hoc) é que estas traduções podem

ser apostiladas (fonte: “The Apostille Convention in practice – reflections of a critical friend, de

”.prof. Peter Zablud) [...]

Alegam ainda que o documento traduzido por tradutor juramentado deve ser

apostilado em uma  diversa do documento original, pois “apostile [...] pelo sistema vigente no

país, a tradução pública é documento público, devendo, portanto ser apostilada com apostila

própria que consigne o nome do tradutor público e sua matrícula (ou no caso de tradutor ad hoc

o número de protocolo do ato de sua nomeação) como autoridade competente para assinar

uma tradução. Desta forma, o apostilamento será necessariamente duplo e deve,

”, ou seja, trata-se de outro documento público,necessariamente, ocorrer em duas etapas [...]

no caso, produzido por tradutor juramentado.

Pleitearam ao final a modificação da redação do art. 13 do aludido provimento,

requerendo ainda, que seja concedida tutela liminar para evitar danos irreparáveis no Brasil e

no exterior.

Adveio aos autos certidão atestando falta de documentos para o prosseguimento do

feito (id 2086064).

Os autos vieram conclusos.
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 É o relatório. Decido.  

Analisando os autos constata-se que o provimento liminar pleiteado deve ser deferido.

 Com efeito, para a concessão de provimento liminar   é necessário a presença

simultânea da plausibilidade das alegações (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou

de difícil reparação (periculum in mora), com possibilidade do perecimento do bem jurídico

 pretendido.  

Nesse sentido, o art. 25, inciso XI, do Regimento Interno do Conselho Nacional de

Justiça, estabelece que   é possível conceder medidas urgentes, ou acauteladoras, nos casos

em que seja demonstrada a existência de fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco

  de perecimento do direito invocado.  

 No caso em exame  se  verifica  initio litis a plausibilidade do direito invocado pelas

requerentes. Ora, a questão posta nos autos foi regulamentada pelo Provimento CNJ 58/2016

após longo estudo, no entanto, a  apresentada pelas associações requerentes revelaexpertise

equívoco –  – do dispositivo hostilizado.prima facie

Realmente o provimento ventilado acima abre uma exceção ao ato de aposição da 

 (permite tradução por tradutor não juramentado), no entanto, assim é pelo fato de queapostile

há países que não admitem sequer tradução realizada pelo Brasil em apostilas, c.p.e. a

Espanha.

Outra impugnação apresentada (uma ou duas apostilas) em documentos produzidos

em língua estrangeira, que necessitam de tradução, também merece guarida, pois a princípio

suspendendo-se o dispositivo que permitia a tradução por tradutor não juramentado, não há

razão para permitir que seja uma única apostila.

Explico: Se a tradução deve ser juramentada, outro documento público nasce e,

assim, uma apostila deve ser aposta no documento original e, na sequência, outro para o

documento público de tradução juramentada, ou seja, duas apostilas vinculadas.

Destarte, apesar do longo estudo realizado para a publicação do provimento da 

, diante dos argumentos fortes apresentados pelas requerentes, curial, por cautela, queApostile

seja suspenso – por enquanto – o dispositivo que abre a exceção ventilada.

Ante o exposto,  por vislumbrar os requisitos necessários para sua concessão, 

DEFIRO o pedido de liminar e, por consequência,  os efeitos dos parágrafos 1º, 2º,SUSPENDO

3º e 4º do art. 13, do Provimento CNJ 58/2016 e determino, nos termos do  do art. 13, quecaput

a  em documentos exarados em língua estrangeira, nos moldes do Decreto n. 13.609,Apostile

de 21 de outubro de 1943, seja traduzido por tradutor juramentado e que a tradução seja objeto

de apostilamento próprio conforme requerimento inicial.

Oficie-se, , às Corregedorias de Justiça dos Estados e do DistritoCOM URGÊNCIA

Federal, bem como à ANOREG/BR, ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal e IRIB

 para que cumpram imediatamente a presente decisão divulgando aos serviços de notas e de

registro do Brasil.

 Regularize as requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, a falta de documentação

apontada na certidão retro (id 2086064).

Decorrido o prazo, voltem conclusos para deliberação.

Cumpra-se.
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Brasília-DF, 21 de dezembro de 2016.

 

 

Ministro João Otávio de Noronha 

Corregedor Nacional de Justiça 

 

Num. 2086331 - Pág. 3


	Cabeçalho
	Índice
	Procuração | NUM: 2085601 | 19/12/2016 22:05
	Procuração | NUM: 2085954 | 19/12/2016 22:05
	Procuração | NUM: 2085956 | 19/12/2016 22:05
	Procuração | NUM: 2085957 | 19/12/2016 22:05
	Procuração | NUM: 2085955 | 19/12/2016 22:05
	Petição inicial | NUM: 2085953 | 20/12/2016 23:47
	Procuração | NUM: 2085975 | 21/12/2016 02:06
	Procuração | NUM: 2085977 | 21/12/2016 02:06
	Procuração | NUM: 2085976 | 21/12/2016 02:06
	Petição | NUM: 2085978 | 21/12/2016 03:28
	Informações | NUM: 2085979 | 21/12/2016 03:28
	Certidão | NUM: 2086064 | 21/12/2016 15:05
	Decisão | NUM: 2086331 | 21/12/2016 18:19



