COMEMORAÇÃO DOS 20 E 40 ANOS DE POSSE DOS
TRADUTORES PÚBLICOS E INTÉRPRETES COMERCIAIS
Em 2020, temos dupla comemoração de nomeação de tradutores públicos e intérpretes
comerciais aprovados em concursos pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP).
As nomeações aconteceram em 1980 e 2000.
Até 1980, o número de tradutores públicos era reduzido e, após o concurso, passou para
quase 300. Já no final da década de 1990, com a crescente abertura do mercado e das
relações comerciais entre países, a nomeação de novos tradutores tornou-se necessária e
mais 1310 Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais foram empossados em 2000.

O concurso aberto em
1978 foi fruto de um
contrato entre a Junta
Comercial do Estado de
São Paulo (JUCESP) e a
Fundação Carlos Chagas.
Em 1998, para realização
do concurso foi firmado
um

convênio

entre

a

JUCESP, a Secretaria da
Justiça e da Defesa da
Cidadania, a Associação
Paulista de Educação e
Cultura e a Universidade
de Guarulhos.
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Discurso do Governador do Estado de São Paulo – Sr. Mário Covas
Cerimônia de posse - Palácio dos Bandeirantes, 2000
Eu tenho presidido aqui algumas dezenas de
solenidades. Algumas com os assentos cheios,
outras que extravasam até mesmo a ala sentada
e algumas delas que se multiplicam por aquilo que
anda acontecendo.
Hoje nós temos cerca de duas mil pessoas aqui,
mas certamente não são duas mil. São quatro mil
ou seis mil, oito mil. Porque cada pessoa que
domina um idioma adicional ao nosso representa
duas pessoas e quem domina dois, três idiomas,
vai multiplicando a sua capacidade, a sua
personalidade, pelo número de idiomas que é
capaz de dominar. Já tivemos aqui alguns debates
até acirrados dos mais variados setores da
sociedade, mas poucas vezes eu vi uma festa tão
alegre quanto esta. É um pouco uma festa com a
cara de São Paulo.

Há pouco eu entregava o certificado da tradutora
lituana, uma das 25 mil pessoas, lituanos, que
moram num bairro de São Paulo, na Vila Zelina,
onde um agrupamento muito grande reside. (...)
Hoje, o que se faz é promover a síntese dessa
imensa unidade de origens raciais e éticas
internacionais dando ao povo de São Paulo, ao
povo brasileiro, a imensa capacidade que cada
um tem de dominar línguas, além da nossa, e que
permite que se ampliem os negócios e que
misture e interligue culturas mundialmente
produzidas. Há um pouco de místico nisso.
Contam os Atos dos Apóstolos que, estando eles
todos reunidos vieram do céu línguas de fogo que
pousaram sobre cada um deles. Todos, então,
ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a
falar outras línguas.
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É muito antiga, portanto, a crença que associa ao
domínio da palavra, principalmente da palavra
estrangeira, a milagres e atributos quase
sobrenaturais. Tanto é assim que em Toledo, na
Espanha dos séculos 12 e 13, ao lado da grande
escola de tradutores que recuperou para a
cultura ocidental a filosofia e os conhecimentos
da Antiguidade, desenvolveu-se uma outra, com
idêntico prestígio, voltada às ciências ocultas e à
magia, que passaram a ser chamadas de ars
toledana, artes de Toledo.

Ai, meu São Jerônimo! Com frequência fazemos
esta invocação quando as coisas não vão bem e a
paciência está quase se esgotando. E São
Jerônimo combina bem com paciência, porque no
século quarto da nossa era, ele a teve
suficientemente para traduzir a Bíblia do hebraico
para o latim. O trabalho executado à mão,
sobre pergaminhos, teve um impacto na difusão
do catolicismo só comparável ao de
Martim Lutero, que o reformou, e que fez a
primeira tradução das Sagradas Escrituras para
uma língua popular, o alemão.
Algumas vezes me surpreendo perguntando se
uma palavra pode ser vertida de um idioma para
outro. Saudade é o exemplo clássico que sugere
esta impossibilidade. Mas será que só sentem
saudades os que falam o português? Será que os
outros povos seriam a tal ponto indiferentes às
emoções e sentimentos?
Muita gente se pensa tradutor, mas somente
alguns, entre os quais os senhores, conseguem
atingir o espírito de uma língua. Porque a
tradução não é mera transposição de palavras,
pois cada uma delas tem um sentido que
ultrapassa as páginas de qualquer dicionário,
pois que resulta da intensa experiência cultural
vivida pelo povo que nela se expressa.
As palavras têm, elas mesmas, uma história, uma
articulação que enriquece o seu significado.

Assim, por exemplo, a palavra formidável.
Originalmente, queria dizer terrível, medonho,
assustador. Hoje significa muito admirável,
excelente, o que é exatamente o oposto.
O bom tradutor deve então percorrer tempos
diversos, transitar por universos infinitos,
atuando como o traço de união entre múltiplas
culturas.
Temos que estar alertas contra os mais
apressados. Como aquele cidadão que, se
pensando tradutor, traduziu as palavras inglesas
solicitor como solicitante, scotch on the rocks
por uísque sobre as pedras e glass como óculos
– fez um advogado tomar uísque sobre as pedras
dentro dos óculos e não no copo. Erros que os
senhores certamente não cometeriam, porque
não lhes faltam conhecimentos e sobra-lhes
sabedoria para compreender que uma palavra
mal colocada, um sentido não explicitado com
clareza, pode
acarretar
desentendimentos,
batalhas judiciais e, como a história mostra, até
guerras.
Os encargos que hoje assumem são
extremamente graves, porque envolvem a fé
pública. Devem ser exercidos, então, com igual
responsabilidade.
O número de tradutores e intérpretes nomeado
faz jus às exigências do próprio desenvolvimento
de São Paulo. Até hoje, os profissionais desta
área atuando em nosso Estado eram em número
de apenas 153. A nomeação de quase dez vezes
mais virá a propiciar melhores serviços ao
público, além de conferir maior expressão à
categoria.
Bem, nomeados e empossados, agora é enfrentar
o trabalho. Mas se tiverem momentos de cansaço
e impaciência, lembrem-se de São Jerônimo e
invoquem o seu auxílio.
Muito obrigado!
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Discurso do Secretário da Justiça
e da Defesa da Cidadania
Sr. Edson Luiz Vismona
Em 1977 foi iniciado o último concurso para
tradutores públicos e intérpretes comerciais no
Estado de São Paulo. Concurso que foi finalizado em
1980. Naquela época, o mercado era fechado, as
importações eram proibidas, o ideal era produzir
tudo e depender muito pouco do exterior.
Tudo mudou. A abertura comercial. A globalização. A internet. A agilidade atordoante da
informação. Os mercados interdependentes. O mundo ficou muito menor. Com tantas
alterações algo permanecia imutável ou melhor decrescia: o número de tradutores e
intérpretes atuando no maior mercado da América Latina.
Em 1995, quando Mário Covas assumia o Governo de São Paulo, na Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania, passamos a receber ofícios das mais diversas entidades empresariais e
consulados, alertando para este descompasso.
A Presidência da Junta Comercial de então começou a identificar como poderíamos atender
esta importante demanda, que não era nada fácil. Afinal, foram listados cerca de 31 idiomas
que deveriam ter tradutores e intérpretes habilitados. O concurso público deveria ser realizado
sem qualquer ônus para os cofres públicos e as provas deveriam atender esta demanda
múltipla. Várias universidades foram procuradas e somente uma, a Universidade de Guarulhos,
com a Associação Paulista de Educação e Cultura, aceitou este grande desafio.
Foram inscritos 6.784 candidatos, 2.190 foram aprovados na prova escrita e 1.562 na prova
oral e deste total, 1.310 apresentaram a documentação para a habilitação e posse, que hoje
finalmente se realiza. São 24 idiomas: Alemão; Árabe; Chinês; Coreano; Croata; Dinamarquês;
Eslovaco; Esloveno; Espanhol; Francês, Inglês; Grego moderno; Hebraico; Holandês; Húngaro;
Italiano; Japonês; Latim; Lituano; Polonês; Romeno; Russo; Sérvio; Tcheco. Todos passam a ter
um número maior de tradutores públicos e intérpretes comerciais, cujas traduções passam a
ter fé pública perante tribunais ou qualquer repartição pública, dando efeito aos documentos
produzidos em idioma estrangeiro.
É um mercado de trabalho que se expande. É a oficialização de atos em idioma estrangeiro que
irá fortalecer as operações comerciais. Enfim, um desafio foi superado, uma demanda da
sociedade.
Espero que, no exercício das suas funções, Senhoras e Senhores tradutores e intérpretes, os
laços entres os povos sejam estreitando e que em nosso Estado – que se orgulha de receber
filhos de todos os pontos da Terra – os trabalhos dos senhores auxiliem a convivência mais
próxima e harmônica. Sejam instrumentos da paz! Parabéns!
6

Discurso da Tradutora Pública e Intérprete Comercial
Sra. Rosiléa Pizarro Carnelós
Coube-me a missão de representar os
tradutores que hoje recebem do Governo do
Estado de São Paulo, a habilitação e nomeação
como Tradutores Públicos e Intérpretes
Comerciais deste Estado. Ao Governo do
Estado, o nosso agradecimento.
Em seguida, gostaria de, em nome de todos os
colegas, agradecer indistintamente a todos os
funcionários da Junta Comercial do Estado de
São Paulo pelo empenho, carinho e dedicação
com que nos atenderam em todos esses
meses, desde o início do processo do
Concurso até hoje. Temos consciência de que
agora, cremos, o caminho será menos sinuoso.
E agora o tradutor. Sabemos que o tradutor é
aquele que permite, em alguns níveis, a
comunicação entre mundos. Neste nosso
mundo globalizado, o tradutor é um dos
profissionais que contribuem para a formação
de uma cultura e possibilitam as trocas
interculturais.
Com esse espírito, gostaria de conclamar
meus colegas à formação de uma classe com
comunhão verdadeira de interesses. Bem
sabemos que ao mesmo tempo em que somos

solitários no desempenho do nosso ofício,
somos solidários, quando nos socorremos um
dos outros, em busca de uma unidade ideal.
Aproveitando este dia de tanto júbilo, gostaria
de desejar-lhes, caros colegas, que esta etapa
que hoje se inicia seja marcada por
responsabilidade, ética, mas também por um
pouco de poesia.
Que o desejo e a expectativa pela posse se
revertam, no dia-a-dia de cada um de nós, em
trabalho e realização pessoal
Que cada um de nós, enquanto indivíduo,
possa dar sua contribuição para a constituição
de um todo mais harmonioso.
Nosso poeta Cassiano Ricardo, em um de seus
poemas disse que “as coisas que não
conseguem morrer/ só por isso são chamadas
eternas”, e eu aproveito estes seus versos
para lhes dizer que espero seja eterna e
incessante em cada um de nós a busca da
mestria, do justo e do ético.
Que todos tenham sucesso e brilhem nesta
nova trilha. Obrigada a todos!
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Recepção e entrega de diplomas
aos novos tradutores públicos e
intérpretes comerciais
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RECORDAÇÕES
Coluna Cesar Giobbi, do jornal O

Manual do candidato

Estado de São Paulo, sobre posse

Concurso 1998/2000

dos tradutores públicos, em 2000

Convite via telegrama para a cerimônia
de posse dos TPICs aprovados, que
aconteceria no dia 28 de julho de 2000,
no Palácio dos Bandeirantes e
Comprovante de entrega de
requerimento de inscrição (ao lado)
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Publicação no Diário Oficial de convocação dos tradutores aprovados para
a cerimônia de posse (acima) e mensagem da Diretoria da ATPIESP aos
novos tradutores (abaixo).
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COMEMORAÇÕES
Para comemorar os 20 e 40 anos de aprovação nos concursos, a ATPIESP fez uma série
de postagens especiais em seu site e em suas redes sociais durante o mês de julho.
Publicamos uma galeria com todas as fotos oficiais da cerimônia de posse de 2000 em
nosso site e os vídeos dos discursos estão disponíveis em nosso canal do YouTube.
A Vice-presidente da ATPIESP, Ana Cláudia Ferreira Pastore, também teve a honra de
participar do podcast "A Voz do Tradutor", da Escola de Tradutores, no último sábado
(25/07/2020). A entrevista foi conduzida pela colega Damiana Rosa para falar sobre os
mitos em torno da figura e do ofício do tradutor público e intérprete comercial, sobre a
Associação e a comemoração dos aniversários de nomeação dos tradutores.
Como não poderíamos deixar de celebrar com os nossos tão queridos associados,
organizamos também um encontro virtual para que todos pudessem se reencontrar
durante esse período de isolamento.

Visite as páginas do Facebook, Instagram e YouTube da ATPIESP para ficar
constantemente atualizado!
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A ATPIESP sente-se honrada por também fazer
parte dessa história, ao longo desses 40 anos!

Temos em nosso quadro de associados colegas que prestaram o
concurso de 1978/1980 e o de 1998/2000. Em 2000, muitos dos
nossos colegas mais antigos, sempre empenhados no fortalecimento da
Associação, participaram também da cerimônia de posse dos
tradutores recém nomeados para convidá-los a fazer parte da ATPIESP
e para reforçar a importância de pertencer a uma associação de classe.
Foi com esse mesmo espírito que a Diretoria da ATPIESP planejou e
realizou as duas edições do nosso já tão querido EnconTra - Encontro
Nacional de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais.
Seguimos unidos, contando sempre com a participação e a colaboração
de todos, não só para enfrentar problemas e suprir necessidades, mas
para proporcionar momentos de congraçamento e comemoração de
vitórias.
Vinte/Quarenta anos de profissão pautados por excelente serviço
prestado, zelo pela ética e pelo respeito aos clientes e colegas é uma
grande vitória!
A Diretoria da ATPIESP parabeniza todos os Tradutores Públicos e
Intérpretes Comerciais do Estado de São Paulo nesta ocasião.
Que venham os próximos 20 e 40 anos!

Associação Profissional dos Tradutores Públicos
e Intérpretes Comerciais do Estado de São Paulo
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