
ESTUDO - PRINCIPAIS TÓPICOS SOBRE A ADESÃO DO BRASIL À CONVENÇÃO SOBRE A 
ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 
ESTRANGEIROS (CONVENÇÃO DA APOSTILA)  - COMENTÁRIOS DE LETÍCIA FRANCO 
MACULAN ASSUMPÇÃO EM VERMELHO – ressaltados em amarelo os pontos mais 
relevantes. 
 
DECRETO Nº 8.660, DE 29 DE JANEIRO - DOU de 1º.2.2016 - Promulga a Convenção sobre a 
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela 
República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961. 
 

CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE LEGALIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS (Celebrada em 5 de outubro de 1961) 

Os Estados Signatários da presente Convenção, Desejando eliminar a exigência de 
legalização diplomática ou consular de documentos públicos estrangeiros1, Decidiram 
celebrar uma Convenção com essa finalidade e concordaram com as seguintes disposições:  

Artigo 1º- 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. 

No âmbito da presente Convenção, são considerados documentos públicos: 

a) Os documentos provenientes de uma autoridade ou de um agente público 
vinculados a qualquer jurisdição do Estado, inclusive os documentos provenientes do 
Ministério Público, de escrivão judiciário ou de oficial de justiça; 

b) Os documentos administrativos; 

c) Os atos notariais; 

d) As declarações oficiais apostas em documentos de natureza privada, tais como 
certidões que comprovem o registro de um documento ou a sua existência em 
determinada data, e reconhecimentos de assinatura. 

Entretanto, a presente Convenção não se aplica: a) Aos documentos emitidos por 
agentes diplomáticos ou consulares; b) Aos documentos administrativos diretamente 
relacionados a operações comerciais ou aduaneiras. 

Artigo 2º - Cada Estado Contratante dispensará a legalização dos documentos aos quais se 
aplica a presente Convenção e que devam produzir efeitos em seu território. No âmbito da 
presente Convenção, legalização significa apenas a formalidade pela qual os agentes 
diplomáticos ou consulares do país no qual o documento deve produzir efeitos atestam a 
autenticidade da assinatura, a função ou o cargo exercidos pelo signatário do documento 
e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento. 

                                                 

1 LOGO, O OBJETIVO DA CONVENÇÃO DA HAIA É SOMENTE AFASTAR A NECESSIDADE DE 
LEGALIZAÇÃO CONSULAR – NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE 
TÍTULOS E DOCUMENTOS PARA TER VALIDADE NO BRASIL – VIDE LEI DE REGISTROS PÚBLICOS -  
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a 

terceiros: [...]6º) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas 
traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal; 

 



Artigo 3º - A única formalidade que poderá ser exigida para atestar a autenticidade da 
assinatura, a função ou cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a 
autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento, consiste na aposição da apostila 
definida no Artigo 4º, emitida pela autoridade competente do Estado no qual o documento 
é originado. 

Contudo, a formalidade prevista no parágrafo anterior não pode ser exigida se as leis, os 
regulamentos ou os costumes em vigor no Estado onde o documento deva produzir efeitos - ou 
um acordo entre dois ou mais Estados contratantes - a afastem ou simplifiquem, ou dispensem o 
ato de legalização. 

Artigo 4º - A apostila prevista no primeiro parágrafo do Artigo 3º será aposta no próprio 
documento ou em uma folha a ele apensa e deverá estar em conformidade com o modelo anexo 

à presente Convenção. 

A apostila poderá, contudo, ser redigida no idioma oficial da autoridade que a emite. Os 
termos padronizados nela inscritos também poderão ser redigidos em um segundo idioma. O 
título "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" deverá ser escrito em francês. 
 

 

- A Convenção entrou em vigor no Brasil em agosto de 2016 (oito meses após a data do depósito 

do instrumento de adesão à convenção) 

- A adesão brasileira simplificará o trâmite internacional de documentos públicos entre o Brasil e 

os demais 108 países que já aplicam o instrumento.  

- Foi suprimida a necessidade de legalização consular (também conhecida por 

"consularização" ou "chancela consular): foi substituída pela emissão da Apostila da Haia, que 

será anexada ao documento público pelas autoridades competentes do país no qual foi 

emitido, tornando-o válido em todos os demais Estados partes da Convenção. 

- A partir de agosto de 2016 o sistema cartorial brasileiro – que já possui especialização na 

matéria, distribuição por todo território nacional e integração eletrônica – foi habilitado para 

emitir apostilas em nome do Estado brasileiro. 

- CNJ inicialmente expediu a resolução 228, em 22/06/2016 para regulamentar a expedição de 

Apostilas pelos Cartórios no Brasil, que após foi detalhada e alterada pelo Provimento 58 CNJ. 

CNJ - Resolução Nº 228 de 22/06/2016 - Ementa: Regulamenta a aplicação, no âmbito do 

Poder Judiciário,da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos 

Públicos Estrangeiros, celebrada na Haia, em 5 de outubro de 1961 (Convenção da Apostila). 

• Art. 1º A legalização de documentos produzidos em território nacional e destinados a 

produzir efeitos em países partes da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de 

Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros (Convenção da Apostila) será realizada, a 

partir de 14 de agosto de 2016, exclusivamente por meio da aposição de apostila, emitida 

nos termos desta Resolução. 

Parágrafo único. Para os fins desta Resolução, entende-se como legalização, ou chancela 



consular, a formalidade pela qual se atesta a autenticidade da assinatura, da função ou do 

cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo 

ou do carimbo nele aposto. 

• Art. 2º As apostilas emitidas por países partes da Convenção da Apostila, inclusive 

as emitidas em data anterior à vigência da referida Convenção no Brasil, serão aceitas em 

todo o território nacional a partir de 14 de agosto de 2016, em substituição à legalização 

diplomática ou consular. 

• Art. 3º Não será exigida a aposição de apostila quando, no país onde o documento 

deva produzir efeitos, a legislação em vigor, tratado, convenção ou acordo de que a 

República Federativa do Brasil seja parte afaste ou dispense o ato de legalização 

diplomática ou consular. 

 
• § 1º As disposições de tratado, convenção ou acordo de que a República Federativa do 

Brasil seja parte e que tratem da simplificação ou dispensa do processo de legalização 

diplomática ou consular de documentos prevalecem sobre as disposições da Convenção da 

Apostila, sempre que tais exigências formais sejam menos rigorosas do que as dispostas nos art. 

3º e 4º da citada Convenção. 

• § 2º Conforme a natureza do documento, poderão ser exigidos procedimentos específicos 

prévios à aposição da apostila.  

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

jurídico contrário à legislação brasileira. 

• Art. 5º Permanece regido pelas normas do Ministério das Relações Exteriores o 

procedimento de legalização diplomática ou consular de documentos que tenham como 

origem ou destino países que não sejam partes da Convenção da Apostila, ou quando não 

for possível a sua aplicação, com base nas exceções previstas em seu art. 1º ou na 

hipótese de objeção mencionada em seu art. 12. 

• Parágrafo único. Consoante as normas do Ministério das Relações Exteriores, a 

legalização de documentos mencionados no caput deste artigo poderá continuar a ser 

realizada na sede daquele Ministério, em Brasília-DF, em seus Escritórios Regionais em 

território nacional e nas Embaixadas e Repartições Consulares da República Federativa 

do Brasil.  

• Art. 6º São autoridades competentes para a aposição de apostila em documentos públicos 

produzidos no território nacional: 

• I – as Corregedorias Gerais de Justiça e os Juízes Diretores do foro nas demais unidades 

judiciárias, comarcas ou subseções, quanto a documentos de interesse do Poder Judiciário; e 

• II – os titulares dos cartórios extrajudiciais, no limite das suas atribuições. 

???????? 



• § 1º O exercício da competência para emissão de apostilas, observado o art. 17 desta 

Resolução, pressupõe autorização específica e individualizada da Corregedoria Nacional de 

Justiça. § 2º O CNJ manterá, em sua página eletrônica, para fins de divulgação ao público, lista 

atualizada das autoridades brasileiras habilitadas a emitir a apostila, bem como relação de 

países para os quais será possível a emissão do documento.  

• Art. 7º A apostila deverá estar em conformidade com o modelo constante do Anexo I desta 

Resolução, apresentando as seguintes características: 

• I – terá a forma de um quadrado com pelo menos 9 (nove) centímetros de lado; 

• II – constarão do cabeçalho o brasão de Armas da República Federativa do Brasil e a 

logomarca do CNJ; 

• III – título apenas em francês "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)"; 

• IV – campos fixos inscritos, redigidos em português, inglês e francês; 

• V – indicar o número sequencial e a data de emissão; 

• VI – constar o nome do signatário do documento público ou, no caso de documentos não 

assinados, a indicação da autoridade que apôs o selo ou carimbo, juntamente com o cargo ou a 

função exercida e a instituição que representa;  

• Art. 8º Fica instituído o Sistema Eletrônico de Informações e Apostilamento (SEI Apostila) 

como sistema único para emissão de apostilas em território nacional. 

• § 1º A emissão de apostila dar-se-á, obrigatoriamente, em meio eletrônico, por intermédio 

do SEI Apostila, cujo acesso ocorrerá por meio de certificado digital. 

• § 2º A apostila será emitida em meio eletrônico, mediante solicitação do signatário do 

documento ou de qualquer portador, atestando a autenticidade da assinatura, da função ou do 

cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do 

carimbo nele aposto. 

• § 3º Devidamente emitida nos termos do caput deste artigo e do art. 7º, a apostila deverá 

ser impressa em papel seguro fornecido pela Casa da Moeda do Brasil e de acordo com o Anexo 

III desta Resolução, aposta ao documento ao qual faz referência, carimbada (conforme Anexo II 

desta Resolução) e rubricada em campo próprio pela autoridade competente. 

• § 4º As apostilas emitidas deverão conter mecanismo que permita a verificação eletrônica 

de existência e de autenticidade, assim como conexão com o documento apostilado. 

• Art. 9º O CNJ concederá o acesso ao SEI Apostila a todas as autoridades 

competentes referidas no art. 6º. 

• Art. 10. A numeração da apostila será única em todo o território nacional, cabendo 

ao CNJ o registro e o armazenamento de todas as informações relativas às apostilas 

emitidas pelas autoridades de que trata o art. 6º desta Resolução. 

• Art. 11. As regras de funcionamento do SEI Apostila serão estabelecidas por Instrução 

Normativa da Presidência do CNJ, após deliberação da Comissão Permanente de 



Tecnologia da Informação e Infraestrutura.  

• Art. 12. O CNJ manterá banco de dados unificado do registro eletrônico das 

apostilas emitidas em território nacional, permitindo a qualquer interessado, por meio de 

consulta eletrônica (online), a verificação da existência e da autenticidade das apostilas 

emitidas, bem como da conexão com cada documento apostilado. 

• Art. 13. O CNJ prestará o apoio técnico necessário às autoridades competentes para a 

emissão da apostila, relativamente ao manejo e ao funcionamento do SEI Apostila.  

• Art. 14. O CNJ manterá interlocução com entidades e autoridades nacionais e 

estrangeiras, assim como com a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado sobre 

assuntos relacionados à Convenção da Apostila, para o que poderá coordenar-se com o 

Ministério das Relações Exteriores. 

• Art. 15. Será constituído Comitê Gestor, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, 

composto pelos seguintes membros, presidido pelo primeiro e coordenado pelo segundo: 

I - Conselheiro Ouvidor do CNJ; II - Secretário-Geral do CNJ; III - Diretor-Geral do CNJ; IV - 

1 (um) representante da Corregedoria Nacional de Justiça; V - 1 (um) representante do 

Ministério das Relações Exteriores, indicado pelo Subsecretário-Geral das Comunidades 

Brasileiras no Exterior; e VI - 1 (um) magistrado indicado pelo TRF4, órgão detentor da 

propriedade intelectual do sistema. 

• Art. 16. Caberá à Ouvidoria do CNJ o recebimento de consultas eventualmente 

formuladas quanto ao tema disciplinado por esta Resolução. 

• Art. 17. A Corregedoria Nacional de Justiça editará provimentos para a regulamentação da 

atuação das autoridades apostilantes, especialmente sobre o controle das atividades regidas por 

esta Resolução.  

• Art. 18. Os emolumentos corresponderão, para cada apostila emitida, ao custo de 

Procuração Sem Valor Declarado, segundo os valores vigentes em cada Estado da 

Federação. 

• Parágrafo único. Será isenta da cobrança de emolumentos a emissão de apostila em 

documentos requeridos por órgãos do Poder Executivo Federal para utilização no exterior, 

no interesse do serviço público. 

• Art. 19. A emissão de apostilas será obrigatória em todas as capitais do País a partir 

de 14 de agosto de 2016, cabendo à Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do art. 

6º, § 1º, desta Resolução, a análise da conveniência e da oportunidade quanto à 

interiorização da prestação deste serviço público. 

• Art. 20. Serão aceitos, até 14 de fevereiro de 2017, os documentos estrangeiros 

legalizados anteriormente a 14 de agosto de 2016, por Embaixadas e Repartições Consulares 

brasileiras em países partes da Convenção da Apostila.  

 



REGULAMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO DA APOSTILA EM MINAS GERAIS 

 

EM MG = AVISO Nº 28/CGJ/2016,   DE 2/09/2016 - a emissão de apostila é restrita aos tabeliães 
de notas e oficiais de registro civil das pessoas naturais com atribuição notarial (ESSA 
CONCLUSÃO NÃO MAIS SUBSISTE, TENDO EM VISTA O PROVIMENTO CNJ N. 58, DE 09 
DE DEZEMBRO DE 2016).  

devendo ser cobrada segundo os valores previstos na alínea “f.1” do item 4 (procuração genérica, 
código fiscal 1437-3) da Tabela 1 do Anexo da Lei estadual nº 15.424, de 30 de dezembro de 
2004.  

• DAP/TFJ = código fiscal 1437-3 + quantidade de apostilas emitidas  

• código de tributação complementar = “45 - Apostila - Convenção de Haia - Art. 18 da 

Resolução nº 228/CNJ/2016”.  

• um selo de fiscalização físico “PADRÃO” e/ou um selo de fiscalização eletrônico 

• o selo de fiscalização físico e/ou a estampa do selo de fiscalização eletrônico devem 

ser previamente afixados no próprio documento a ser apostilado, antes de sua 

digitalização, PARA CONFERIR COM imagem que constará SEI Apostila.  

 

______________________________________________________________________________ 

  

CNJ - PROVIMENTO N. 58, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016. 

   

Dispõe sobre os procedimentos das autoridades competentes para a aposição de apostila 
regulamentados pela Resolução CNJ n. 228, de 22 de junho de 2016, que trata da aplicação, no 
âmbito do Poder Judiciário, da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de 
Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada na Haia, em 5 de outubro de 1961 (Convenção da 
Apostila). 

   

O CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA, usando de suas atribuições constitucionais, legais 
e regimentais e CONSIDERANDO o poder de fiscalização e normatização do Poder Judiciário 
dos atos praticados pelos seus órgãos, segundo o disposto no art. 103-B, § 4º, I, II e III, da 
Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO o poder de fiscalização e normatização do Poder Judiciário dos atos praticados 
pelos serviços notariais e de registro, segundo o disposto no art. 236, § 1º, da Constituição 
Federal e nos arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994; CONSIDERANDO a 
atribuição da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos para o aperfeiçoamento 
das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e dos serviços notariais e de registro, conforme o 
disposto no art. 8º, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça; CONSIDERANDO 
a atribuição da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimento para a regulamentação 
da atuação das autoridades apostilantes, segundo o disposto no art. 17 da Resolução CNJ n. 
228/2016; CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar, em todo o território nacional, os 
procedimentos relativos à aplicação da Resolução CNJ n. 228/2016; e CONSIDERANDO as 
decisões proferidas nos autos dos Pedidos de Providências n. 0005363-36.2016.2.00.0000 e 
0003357-56.2016.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça,  

RESOLVE: 



 Art. 1º Dispor sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades competentes para a 
aposição de apostila em documentos públicos produzidos no território nacional, conforme previsto 
na Resolução CNJ n. 228/2016. 

Art. 2º O ato de aposição de apostila realizado pelas autoridades competentes deve seguir 
rigorosamente o disposto na Resolução CNJ n. 228/2016 e seus anexos e no presente 
provimento. 

Parágrafo único. O descumprimento das disposições contidas na mencionada resolução e no 
presente provimento pelas autoridades competentes para a aposição de apostila ensejará a 
instauração de procedimento administrativo disciplinar. 

Art. 3º Nos termos do art. 20 da Resolução CNJ n. 228/2016, são obrigatórios o 
cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento por todos os serviços de notas e 
de registro das capitais dos Estados e do Distrito Federal. 

§ 1º O cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento pelos serviços de notas e 
de registro do interior de cada Estado são facultativos, mas recomendáveis para conferir 
melhor capilaridade ao serviço. 

§ 2º O ato de credenciamento das autoridades mencionadas no art. 6º da Resolução CNJ n. 
228/2016 será realizado na corregedoria-geral do tribunal de justiça dos Estados e do Distrito 
Federal, à qual compete: 

I – realizar estudo prévio e certificar se os serviços de notas e de registro da capital e do interior 
estão aptos a receber a autorização para prestação do serviço de apostilamento; 

II – enviar à Corregedoria Nacional de Justiça listagem com a identificação das autoridades aptas 
à prestação do serviço de apostilamento e com os dados necessários ao cadastro, conforme 
consta do Anexo do presente provimento. 

Art. 4º As corregedorias-gerais de justiça e os juízes diretores do foro das unidades judiciárias 
são autoridades competentes para o ato de aposição de apostila somente quanto aos 
documentos de interesse do Poder Judiciário, conforme estatuído no art. 6º, I, da Resolução CNJ 
n. 228/2016. 

Parágrafo único. Consideram-se documentos de interesse do Poder Judiciário aqueles destinados 
a produzir efeitos institucionais do respectivo órgão em países signatários da Convenção da 
Apostila. 

Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro, nos termos do art. 5º da Lei n. 
8.935/1994, são autoridades competentes para o ato de aposição de apostila nos limites de 
suas atribuições, conforme prevê o art. 6º, II, da Resolução CNJ n. 228/2016. 

§ 1º Os notários e registradores são autoridades competentes para o ato de aposição de apostila 
em documentos produzidos no território nacional de acordo com a especialização de cada 
serventia extrajudicial. 

§ 2º Os titulares dos serviços notariais e de registro poderão solicitar à Corregedoria Nacional de 
Justiça autorização específica para que o serviço de apostilamento seja prestado, sob sua 
supervisão, por até cinco substitutos ou auxiliares. 

§ 3º Na ausência do titular do serviço notarial e de registro por impedimento ou afastamento, o 
serviço será prestado pelo substituto designado. 

§ 4º Em caso de vacância do titular do serviço notarial e de registro, o serviço será prestado pelo 
interino ou interventor nomeado para responder pela serventia. 

Art. 6º As autoridades competentes para a aposição de apostila, para os fins do art. 8º, § 3º, da 
Resolução CNJ n. 228/2016, deverão contratar diretamente com a Casa da Moeda do Brasil a 
aquisição do papel-moeda de modo a manter estoques para viabilizar a continuidade do serviço. 

 § 1º A aquisição do papel-moeda é de responsabilidade das autoridades competentes para a 
aposição de apostila, sendo permitida a realização de convênios e parcerias para redução 
do custo. 



§ 2º O papel-moeda adquirido por uma autoridade competente para a aposição de apostila não 
pode ser alienado ou cedido a outra autoridade. 

Art. 7º Será isenta de cobrança de emolumentos a emissão de apostila em documentos 
requeridos por órgãos da administração direta do Poder Executivo federal, estadual ou municipal 
para utilização no exterior, no interesse do serviço público. 

Parágrafo único. O Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua 
competência, estabelecerá forma de compensação pela emissão de apostila em documentos 
requeridos por órgãos da administração direta do Poder Executivo federal, estadual ou municipal. 

Art. 8º É vedado às autoridades competentes para a aposição de apostila cobrar do 
solicitante do serviço valores maiores do que os emolumentos estipulados no art. 18 da 
Resolução CNJ n. 228/2016, segundo a legislação local. 

Parágrafo único. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos, 
ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento previstas na legislação 
específica. 

Art. 9º As autoridades competentes para a aposição da apostila deverão, para fins de controle 
das corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal, afixar previamente ao ato da 
aposição da apostila o selo de fiscalização físico e/ou a estampa de selo de fiscalização 
eletrônico, conforme regras locais. 

Art. 10. As autoridades competentes para a aposição de apostila deverão, por dever de ofício, 
prestar todos os esclarecimentos necessários antes do ato. 

§ 1º A apostila será emitida mediante solicitação do portador do documento, sendo dispensado 
requerimento escrito. No entanto, as autoridades competentes darão recibo de protocolo no 
momento do requerimento, estipulando prazo para entrega, que não poderá ultrapassar cinco 
dias. 

§ 2º Para a emissão da apostila, a autoridade competente deverá realizar a análise formal do 
documento apresentado, aferindo a autenticidade da assinatura aposta, do cargo ou 
função exercida pelo signatário e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo 
aposto. 

§ 3º Em caso de apostilamento de documento original, deve ser reconhecida, por 
semelhança, a assinatura do signatário ou o sinal público do notário caso o reconhecimento 
de firma já tenha sido realizado em cartório distinto daquele que irá apostilar o documento. 

§ 4º No caso de apostilamento de cópia autenticada, a autoridade competente responsabiliza-
se também pela autenticidade da assinatura aposta, do cargo ou função exercida pelo signatário 
e, quando cabível, pela autenticidade do selo ou do carimbo constantes do documento original. 

§ 5º Em caso de apostilamento de cópia autenticada por autoridade apostilante, a 
autenticidade da assinatura, da função ou do cargo exercido a ser lançada na apostila é a 
do tabelião ou a do seu preposto que apôs a fé pública no documento, dispensado, nesse 
caso, o reconhecimento de firma do signatário do documento. 

§ 6º O documento eletrônico apresentado ao ofício competente ou por ele expedido poderá ser 
apostilado independentemente de impressão em papel, desde que esteja emitido em formato 
compatível para upload no sistema do Conselho Nacional de Justiça e assinado mediante 
certificado digital, segundo a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP), e observada a 
arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). 

§ 7º Se o documento original eletrônico não possuir assinatura com uso de certificado digital ou 
se for emitido em formato incompatível para upload no sistema do Conselho Nacional de Justiça, 
o documento eletrônico deverá ser impresso em papel pela autoridade apostilante, com aposição 
da data e hora da autenticação, indicação do site de confirmação, inserção de informação sobre a 
verificação da assinatura digital ou outro meio de confirmação e aplicação do selo de 
autenticidade. 



Art. 11. A apostila será emitida por documento, não importando a quantidade de páginas que 
possuir; todavia, poderá ser emitida por folha se o solicitante do serviço assim o exigir. 

§ 1º No ato de digitalização do documento, a autoridade competente deverá utilizar-se 
de software que minimize o tamanho do arquivo. 

§ 2º Na impossibilidade de digitalização pela autoridade competente em razão da natureza do 
documento, o ato poderá ser praticado por terceiros mediante declaração de responsabilidade 
civil e penal pelo conteúdo. 

Art. 12. Em caso de dúvidas sobre a aposição de apostila em documentos públicos produzidos no 
território nacional, as autoridades competentes para a aposição da apostila deverão orientar o 
solicitante do serviço a esclarecê-las à embaixada do país no qual o documento será utilizado. 

§ 1º Se a dúvida persistir, deve-se realizar procedimento específico prévio para a segurança do 
ato de aposição da apostila, conforme previsto no art. 3º, § 2º, da Resolução CNJ n. 228/2016. 

§ 2º Finalizado o procedimento específico prévio, a autoridade competente, em caso de 
persistência de dúvida sobre a autenticidade do documento, poderá, por meio de decisão 
fundamentada, que deverá ser entregue ao solicitante do serviço, recusar a aposição da 
apostila. 

§ 3º A instauração de procedimento específico prévio ou a decisão de recusa da aposição de 
apostila poderão ser impugnadas no prazo de cinco dias perante a autoridade competente, que, 
não reconsiderando a decisão, remeterá o pedido à corregedoria-geral de justiça do Estado ou do 
Distrito Federal para decisão sobre a questão duvidosa. 

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. 

§ 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 aposição da apostila, as autoridades competentes deverão orientar o solicitante 
do serviço a esclarecê-las à embaixada do país no qual o documento será utilizado. 

§ 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. 

(EFEITOS SUSPENSOS POR DECISÃO 21 de dezembro de 2016 do Corregedor Nacional de 

Justiça - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0007437-63.2016.2.00.0000) 

 

Art. 14. Encerrado o procedimento de aposição de apostila e constatado erro, as autoridades 
competentes para o ato devem refazer o procedimento para a aposição de outra apostila. 

§ 1º Constatado que o erro ocorreu devido a falha do serviço da autoridade competente para o 
ato, o novo apostilamento deverá ser realizado sem custo para o solicitante do serviço. 

§ 2º Constatado que o erro ocorreu devido a falha de informações por parte do solicitante do 
serviço, o novo apostilamento será por ele custeado. 

Art. 15. Em caso de extravio ou de inutilização do papel de segurança utilizado para o ato de 
aposição da apostila, as autoridades competentes deverão comunicar o fato imediatamente à 



corregedoria-geral dos Estados e do Distrito Federal a que estão vinculadas, que providenciará 
ampla publicidade e comunicará o incidente à Corregedoria Nacional de Justiça, ao Ministério das 
Relações Exteriores e à Casa da Moeda do Brasil. 

Parágrafo único. Em caso de inutilização do papel de segurança, a autoridade competente deverá 
destruí-lo mediante incineração ou procedimento semelhante, registrando o incidente em certidão. 

Art. 16. Diante da perda da eficácia dos apostilamentos produzidos no território nacional a partir 
de 14 de fevereiro de 2017, conforme estatuído no art. 20 da Resolução CNJ n. 228/2016, o 
interessado poderá ratificar o apostilamento mediante o atual procedimento. 

Parágrafo único. O ato de ratificação cingir-se-á a atestar a autenticidade do apostilamento 
realizado anteriormente. 

Art. 17. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

 

_________________________________________________________________________ 

 

DECISÃO CNJ – SÓ TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO 

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 corrente mês, incorreu em erros que podem gerar danos aos usuários da 

Apostile (id 2085601). 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 apostile 

diversa do documento original, pois “[...] 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 [...]”, ou seja, trata-se de outro documento público, 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. 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 expertise apresentada pelas 

associações requerentes revela equívoco – prima facie – do dispositivo hostilizado. Realmente o 

provimento ventilado acima abre uma exceção ao ato de aposição da apostile (permite tradução 

por tradutor não juramentado), no entanto, assim é pelo fato de que 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 Apostile, diante 

dos argumentos fortes apresentados pelas requerentes, curial, por cautela, que 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, 

SUSPENDO os efeitos dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do art. 13, do Provimento CNJ 58/2016 e 

determino, nos termos do caput do art. 13, que a Apostile em documentos exarados em 

língua estrangeira, nos moldes do Decreto n. 13.609, de 21 de outubro de 1943, seja 

traduzido por tradutor juramentado e que a tradução seja objeto de apostilamento próprio 

conforme requerimento inicial.  

Oficiese, COM URGÊNCIA, às Corregedorias de Justiça dos Estados e do Distrito 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.  



Brasília DF, 21 de dezembro de 2016. Ministro João Otávio de Noronha - Corregedor Nacional de 

Justiça 

_____________________________________________________________________ 

 

A DECISÃO ACIMA CONTINUA EM VIGOR - ANDAMENTO ATUAL DO PROCESSO: 

SUSPENSO POR 30 DIAS – ATÉ 22 DE JUNHO DE 2017 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0007437-63.2016.2.00.0000 

Requerente: 
ASSOCIACAO PROF DE TRAD PUB INT COM JUR EST RIO JANEIRO 
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 em desfavor 
da Corregedoria Nacional de Justiça. 

A parte autora questiona a validade do art. 13 e parágrafos, art. 10, §2º e art. 16, todos 
do Provimento CNJ n. 58/2016, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça, a fim de 
regulamentar a prestação dos serviços de apostilamento em território nacional, nos termos da 
Convenção de Haia e da Resolução CNJ 228/2016. 

Os autos estavam sobrestados aguardando análise perfunctória sobre as matérias 
questionadas (Id 2159112). 

Volmar Luiz Minella apresentou petição avulsa requerendo a manutenção do art. 13 e 
parágrafos acima mencionado, de modo a permitir que qualquer cidadão interessado, possa fazer 
a tradução juramentada de documentos emitidos em língua estrangeira (Id 2177070). 

Os requerentes apresentaram alegações finais, reiterando os argumentos expostos na 
inicial que deu origem ao presente procedimento (Id 2177709). 

É o relatório. 

Diante das informações prestadas e da existência de outros procedimentos internos que 
tratam especificamente da matéria impugnada – revisão e aprimoramento dos dispositivos 
normativos constantes no Provimento CNJ n. 58/2016 -, a Corregedoria Nacional de Justiça 
esclarece que está tomando as providências necessárias à solução do caso. 

A equipe técnica responsável está trabalhando para submeter ao Plenário do Conselho 
Nacional de Justiça nova minuta do Provimento, adequando os dispositivos que sofreram 
impugnação à melhor interpretação decorrente da Convenção de Haia. 

Assim, para evitar decisões contraditórias nos diferentes processos administrativos em 
trâmite, bem como a necessidade de aguardar a redação final do ato normativo substitutivo a ser 
publicada, é prudencial a determinação de suspensão do presente pedido de providências. 



Ante o exposto, determino a suspensão deste pedido de providências por 30 
dias, de modo a aguardar a manifestação do Plenário do CNJ sobre a redação substitutiva do 
Provimento CNJ n. 58/2016. 

Brasília, 22 de maio de 2017. 

Ministro João Otávio de Noronha 

Corregedor Nacional de Justiça 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

CONCLUSÕES 

 

1) , O OBJETIVO DA CONVENÇÃO DA HAIA É SOMENTE AFASTAR A NECESSIDADE 
DE LEGALIZAÇÃO CONSULAR – NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE REGISTRO NOS 
CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS PARA TER VALIDADE NO BRASIL – VIDE LEI 
DE REGISTROS PÚBLICOS -  Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e 
Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: [...]6º) todos os documentos de 
procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem 
efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal; 

2) QUE CARTÓRIOS PODEM FAZER A APOSTILA: TODOS 

3) No Brasil, somente são apostilados documentos públicos BRASILEIROS, sendo que se 

consideram documentos públicos, conforme Convenção da Haia: 

a) Os documentos provenientes de uma autoridade ou de um agente público 
vinculados a qualquer jurisdição do Estado, inclusive os documentos 
provenientes do Ministério Público, de escrivão judiciário ou de oficial de justiça; 
b) Os documentos administrativos; 
c) Os atos notariais; 
d) As declarações oficiais apostas em documentos de natureza privada, tais 
como certidões que comprovem o registro de um documento ou a sua existência em 
determinada data, e reconhecimentos de assinatura. (logo, qualquer documento 
em que tiver sido reconhecida firma, pode ser apostilado – exceção feita a traduções 
particulares – vide conclusão 9). 

 

4) emolumentos = para cada apostila emitida = Procuração Sem Valor Declarado (de 

acordo com a Tabela de cada Estado da Federação. 

5) o documento a ser apostilado deve ter a firma do signatário previamente reconhecida. 

6) cópia autenticada - o documento deve ser autenticado antes de ser apostilado e o 

Tabelião que autenticar responsabiliza-se também pela autenticidade da assinatura 



aposta, do cargo ou função exercida pelo signatário e, quando cabível, pela 

autenticidade do selo ou do carimbo constantes do documento original . 

7) Será isenta da cobrança de emolumentos a emissão de apostila em documentos 

requeridos por órgãos do Poder Executivo Federal para utilização no exterior, no interesse 

do serviço público. 

8) Serão aceitos, até 14 de fevereiro de 2017, os documentos estrangeiros legalizados 

anteriormente a 14 de agosto de 2016, por Embaixadas e Repartições Consulares 

brasileiras em países partes da Convenção da Apostila. 

9) Somente podem ser apostiladas no Brasil as traduções feitas por TRADUTORES 

PÚBLICOS JURAMENTADOS. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS VER http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-

internacionais/convencao-da-apostila-da-haia/perguntas-frequentes 


