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JUCESP
JANEIRO
Informe sobre o reajuste tabela de emolumentos para o ano de 2021.
FEVEREIRO
Consulta formal à Junta Comercial sobre a nova exigência de inclusão de caracteres
nas traduções.
MARÇO
Ofício ao Presidente da JUCESP solicitando esclarecimentos acerca da Medida Provisória
nº 1040, assinada pelo Presidente da República em 29 de março de 2021.
ABRIL
- Informe aos associados sobre atendimento na JUCESP - protocolos de retirada e saída;
- Divulgação de ofício-resposta da JUCESP a respeito da exigência de inclusão de
caracteres nas traduções;
- E-mail para esclarecimento de dúvidas dos associados sobre a inclusão e
contagem de caracteres nas traduções.
MAIO
Ofício para a Gerência de Fiscalização da JUCESP sobre a guarda de livros de
tradutores públicos.
JUNHO
Informe sobre mudança no procedimento para registro de livros físicos na JUCESP.
OUTUBRO
- Consulta feita pela Secretaria da ATPIESP sobre problema no sistema de
autenticação de livros e posterior comunicado aos associados;
- Informe sobre a Instrução Normativa DREI nº 82 e a Consulta pública sobre
nova IN do DREI.
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MP 1040
MP 1040
Em 29 de março de 2021, o Presidente da República assinou a Medida Provisória nº 1040,
trazendo modificações ao ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial. Imediatamente,
divulgamos a informação e a mensagem do grupo Juramentados Unidos aos associados. Os
próximos meses foram intensos!
Além do envio de informes recorrentes para associados e não associados a fim de atualizá-los
sobre o andamento da MP, diversas outras medidas foram tomadas, entre as quais, destacam-se:
Envio de vídeo da Presidente da ATPIESP sobre a MP à TV Senado;
Reunião da Presidente da ATPIESP e do Presidente da ATP-GO com o Chefe de Gabinete
do Diretor Executivo do Procon/SP sobre a MP;
Envio de ofício ao Procon/SP a respeito da questão dos emolumentos MP 1040.
Divulgação do parecer jurídico exarado pelo Prof. Emérito da Faculdade de Direito da USP
Dr. Fábio Konder Comparato após pedido de análise da questão por parte da ATPIESP;
Reunião Extraordinária Urgente da ATPIESP com associados e não associados;
Comunicados diários com orientações, arquivos e sugestões de mensagens - Mobilização
dos Tradutores Públicos;
Envio de carta urgente a deputados e senadores.
ATPIESP na mídia - Publicação de artigo da Presidente da ATPIESP nos portais Migalhas e
Jornal Jurid - "Falhas de tradução ameaçam vacinas e contratos internacionais";
Mobilização dos TPICs – MP 1040 no Senado;

Live do grupo Juramentados Unidos sobre a Medida Provisória;
Informe para associados com breve resumo sobre a Live Juramentados Unidos;
Informe – Publicação da Lei nº 14.195, de 26/08/2021, que teve origem na Medida
Provisória nº 1040.
Em setembro de 2021, divulgamos o Parecer CJ JUCESP nº 394/2021 sobre a Medida
Provisória nº 1.040/Lei nº 14.195, em resposta aos questionamentos da ATPIESP.
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INFORMES E AÇÕES DIVERSAS
Divulgação do Edital de Credenciamento Nº 02/2021, publicado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fim de obter prestação de
serviços de tradução juramentada de documentos do japonês para o
português;
Informe sobre o funcionamento de cartórios durante os feriados
antecipados por ocasião da pandemia;
Comunicado sobre a nomenclatura oficial de órgãos e cargos nos
idiomas inglês, espanhol e francês publicada pela Advocacia-Geral da
União;
Ofício para tradutora pública não associada esclarecendo informações
equivocadas repassadas por ela sobre o ofício, a ATPIESP e a JUCESP
em palestra;
Informe sobre o Provimento nº 119, do Conselho Nacional de Justiça,
sobre apostilamento;
Comunicado sobre edital de credenciamento de tradutores públicos pelo
Tribunal de Justiça;
Envio de ofícios ao Detran-SP e Detran-Campinas
para

esclarecimentos

sobre

exigências

na

apresentação da tradução juramentada;
Envio de ofício para o Diretor Presidente da
Diretoria Executiva do GRU Airport e o Diretor
Presidente

do

Aeroporto

Internacional

de

Viracopos solicitando divulgação do site da
ATPIESP para passageiros que necessitem de
traduções juramentadas para viajar.
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ATENDIMENTO
Dinamização do atendimento remoto aos associados;
Ampliação da utilização do WhatsApp na comunicação com
associados e público em geral;
Indicação de tradutores por e-mail e telefone;
Informações gerais sobre procedimentos do ofício para
potenciais clientes, associados e não associados;
Envio e retirada de documentação na JUCESP e auxílio no
cumprimento de exigências para associados do interior e litoral;
Contato regular com a JUCESP para esclarecimento de novos
procedimentos e dúvidas de associados;
Frequente atualização do site da ATPIESP com materiais,
notícias atuais e informes relevantes;
Gerenciamento frequente das redes sociais da Associação –
Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.
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OFICINAS
06/02
5ª Edição da oficina “O Trabalho
do TPIC na Era Digital” – On-line
13/02
Plantão de Dúvidas da oficina "O
Trabalho do Tradutor Público na
Era Digital"

13/05
Oficina: “Livros digitais - O futuro chega
ao presente” – On-line e gratuita para
associados

27/05
Encontro especial com não associados
para atualização sobre procedimentos
na JUCESP, elaboração de livros digitais
e andamento da Medida Provisória
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EVENTOS
06/03
Assembleia Geral e eleição da
nova Diretoria

23/03
Aniversário da ATPIESP

30/09
Confraternização Dia do Tradutor

30/09
Confraternização Dia
Internacional do Tradutor

09/12
Confraternização de final de ao
ATPIESP – 2021
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PUBLICAÇÕES
Além dos informes e comunicados recorrentes aos associados, a Diretoria Social também
busca trazer temas interessantes e instrutivos aos tradutores através de outros boletins, que
são enviados por e-mail e ficam disponíveis para leitura no site da ATPIESP.
Em 2021, publicamos duas edições do Ipsis Litteris – uma sobre os Jogos Olímpicos, por
ocasião do evento, e outra totalmente colaborativa sobre “Crônicas de Viagem”, trazendo
histórias divertidas dos colegas em viagens pelo mundo.
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