2º Encontro Nacional de
Tradutores Públicos e
Intérpretes Comerciais
Nos dias 28 e 29 de setembro de 2019, a ATPIESP, em colaboração com as outras sete
associações congêneres do Brasil – ACETESP, ACTP, ASTRAJUR-RS, ATP-GO, ATP Minas, ATPP e ATPRio – realizou em São Paulo o EnconTra 2019 - 2º Encontro Nacional de Tradutores Públicos e
Intérpretes Comerciais.
O evento ocorreu no Novotel Jaraguá Conventions, em São Paulo, às vésperas do Dia
Internacional do Tradutor.
O EnconTra consistiu de palestras e workshops sobre assuntos de interesse dos profissionais de
tradução pública e apresentou o trabalho realizado pelas associações brasileiras já consolidadas.
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PRIMEIRO DIA
OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO GRUPO JURAMENTADOS UNIDOS
– ARTICULAÇÕES E CONQUISTAS
A palestra de abertura foi proferida pela
Dra. Monica Hruby, Presidente da Associação
dos Tradutores Públicos do Estado do Rio de
Janeiro (ATP-Rio) e representante do Grupo
Juramentados Unidos nas ações em Brasília,
que traçou um histórico da atuação do
Juramentados Unidos (JU) desde a sua criação,
em 2015. O grupo se reúne anualmente e
extraoficialmente discute diariamente por email ou pelo WhatsApp assuntos que afetam
os tradutores públicos.
Para contento dos TPICs, quando o PL 4625
passou a tramitar em caráter de urgência em
2016, todas as associações já estavam
conversando sobre suas características locais e
se voltaram para a questão de como lidar com
este problema. E, mesmo com os impactos
sofridos com as mudanças de governo, o
trabalho foi sendo construído: atuação intensa
no Congresso, redação de notas técnicas e
substitutivos e elaboração de um substitutivo
para o PL, com o apoio do então relator.
Infelizmente, o relator não pôde
apresentar o substitutivo durante seu
mandato, não foi reeleito e houve a retomada
do PL pelo novo governo, em 2019, entrando
como prioridade. O grupo Juramentados
Unidos precisou recomeçar o trabalho no
Congresso e retomar contato com o DREI –
Departamento de Registro Empresarial e de
Integração, órgão superior às Juntas
Comerciais do país. Contou ainda com a ajuda
de diversos colegas de todo o Brasil para se
aproximar de parlamentares e obter apoio aos
pleitos que vínhamos fazendo desde 2016.
Dra. Monica relatou o trabalho incansável
do JU desde então, informou sobre a
elaboração de uma nova nota técnica, as
caminhadas pelos corredores do Congresso, as

muitas conversas com parlamentares para
exposição a respeito da importância do ofício
do tradutor público e da necessidade da
manutenção da segurança jurídica e o sucesso
de conquistar apoios fundamentais para a
apresentação de um novo substitutivo.
Ainda, durante todo esse período, Dra.
Monica pôde mostrar que o Juramentados
Unidos continuou atuando em outras frentes:
se aproximou da ARPEN - Associação dos
Registradores de Pessoas Naturais do Estado
de São Paulo e da ANOREG - Associação dos
Notários e Registradores e todas as
associações firmaram convênio para depósito
do sinal público dos TPICs no sistema da
ARPEN; participou de diversas edições do
Encontro Nacional de Juntas Comerciais –
ENAJ; conquistou, junto ao Conselho Nacional
de Justiça, o pleito de que somente traduções
públicas possam ser apostiladas; e foi
convidado a participar do 11º Fórum
Internacional do Programa de Apostila
Eletrônica (e-APP) da Haia, em Fortaleza, que
ocorreu em outubro passado.
Para saber mais sobre o trabalho
voluntário
dos
membros
do
grupo
Juramentados Unidos e como colaborar, visite
a página facebook.com/JuramentadosUnidos
ou entre em contato com a sua Associação.
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Após
todos
os
colegas
serem
apresentados aos fatos atuais com relação ao
PL 4625/2016, demos início à programação
sobre assuntos pertinentes ao trabalho do
tradutor público atualmente.
O Dr. Daniel Douek, advogado e sócio das
equipes Concorrencial e de Mídia, Tecnologia,
Propriedade Intelectual e Proteção de Dados
do escritório Pereira Neto, Macedo
Advogados, abordou como a Lei Geral de
Proteção Dados Pessoais (LGPD), que entrará
em vigor em agosto
de 2020, afetará o
trabalho dos TPICs
com relação ao
nível adequado de
proteção de dados
e a rastreabilidade
dos dados.
A Dra. Ernesta Ganzo, Presidente da
Associação Catarinense de Tradutores Públicos
(ACPT), falou sobre inovação tecnológica na
lauda – livros digitais de tradução, certidões
digitais, desmaterialização, vinculação ao
documento original desmaterializado ou
apostilado, etc. –
em
consonância
com a segurança
dos
documentos
públicos
e
a
legislação vigente. O
uso da tecnologia
para contabilizar os
emolumentos de forma automática possibilita
total transparência e fiscalização dos livros de
registro de tradução e oferecem segurança
jurídica e combate à ilegalidade.
A Dra. Claudia Antonini, Presidente da
Associação dos Tradutores Públicos e
Intérpretes Comerciais do Rio Grande do Sul
(ASTRAJUR-RS), abordou os conflitos gerados
pelas regras determinadas aos TPICs e as
regras dos Tribunais. A sugestão da Dra.

Claudia é que o Juramentados Unidos faça um
estudo que gere propostas a serem enviadas
para o Conselho Nacional de Justiça visando
pacificar o problema. A ASTRAJUR-RS também
se
colocou
à
disposição tanto das
outras ATPs quanto
do JU para produzir
respostas específicas
para cada estado
brasileiro e para
recepcionar
as
perguntas sobre o tema dos TPICs no Brasil
fornecendo soluções de abordagem junto aos
tribunais através de sua assistência jurídica. A
associação pretende seguir monitorando os
conflitos sobre o tema e prevenindo futuros
desdobramentos nocivos à categoria.
Os
presentes
tiveram o prazer de
conhecer o colega
Pablo A. Palacios,
Presidente
do
Tribunal de Ética do
Colégio
de
Tradutores Públicos
da Cidade de Buenos Aires, que apresentou
um panorama da tradução pública na
Argentina, a qual difere consideravelmente do
ofício no Brasil.
A colega Carolina Ribeiro Diniz, Presidente
da Associação dos
Tradutores Públicos
de Minas Gerais
(ATP Minas), falou
sobre o Tradutor
Público 4.0 focando
na gestão eficiente
de trabalhos de
traduções através da utilização de ferramentas
como o SAGET e o SOAT para transparecer
rapidez e eficiência no atendimento.
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SEGUNDO DIA
Dois
workshops
abriram o segundo dia
do EnconTra 2019. O
colega Jorge Rodrigues,
tradutor
público
matriculado na JUCESP
e membro da ATPIESP,
fez uma apresentação sobre “O trabalho do
Tradutor Público no terceiro milênio” e
abordou questões relativas ao e-CPF e
certificação digital, registro do sinal público,
softwares de auxílio à tradução, tradução
assinada digitalmente, entre outras.

Já a colega Raquel
Schaitza,
tradutora
pública matriculada no
Paraná e membro da
ATPP, falou sobre as
“Vantagens
e
desvantagens
da
assinatura digital gratuita em pdf”, mostrando
aos presentes uma possibilidade legal, segura
e aceita de apor a assinatura digital
diretamente a um documento em pdf e
tratando de seus prós e contras.

MESA REDONDA - REPRESENTANTES DO GRUPO JURAMENTADOS UNIDOS
Em seguida, foi o momento da Mesa
Redonda formada por representantes das
Associações Brasileiras de Tradutores Públicos.
Cada representante falou um pouco sobre as
ações de sua associação: a ACTP exortou sobre
a
necessidade
de
fortalecermos
as
associações; a ASTRAJUR-RS comentou os
cursos em parceria com a ACTP, do trabalho de
assessoria jurídica aos associados que vem
realizando e da criação de um banco de provas
dos casos de ilegalidades; a ATP-GO falou do
trabalho junto aos cartórios; a ATPIESP
comentou que pretende realizar iniciativas

para integrar mais os TPICs do litoral e do
interior nas atividades da associação; a ATP
Minas citou diversas ações como a
comemoração de 10 anos de posse dos TPICs
do último concurso, a reformulação do site e a
tentativa de combate ao aumento do valor da
Apostila no estado; a ATPP comentou sobre o
sucesso de seus esforços para renovação e a
conquista de associados; a ATP-Rio falou sobre
a contratação de um advogado criminal para
apresentar uma denúncia e sobre como a
representação do JU conjuga todos esses
esforços individuais das ATPs.
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ANOREG NO ENCONTRA
Depois da mesa redonda, tivemos a palestra da Dra. Fernanda
Castro, Superintendente da Associação dos Notários e Registradores do
Brasil (ANOREG-BR), a respeito do novo sistema integrado da Apostila
da Haia e dos aspectos pertinentes aos tradutores públicos,
abrangendo os serviços notariais e de registro e a importância dos
serviços prestados pelos cartórios para a sociedade.
Dra. Fernanda falou também do 11º Fórum Internacional do
Programa de Apostila Eletrônica (e-APP) da Haia, realizado anualmente
pela Hague Conference on Private International Law (HCCH), e
convidou os tradutores presentes a participar.

ENCONTRINHA
Após o almoço, os colegas puderam aproveitar o Encontrinha: divisão de tradutores por idioma
para que pudessem debater questões específicas de cada habilitação e problemas que se apresentam
no dia-a-dia.

A colega Marisol Mandarino, Conselheira
Consultiva da Associação dos Tradutores
Públicos de Minas Gerais (ATP Minas),
apresentou o Banco de Dados do Cadastro
Nacional de Tradutores Públicos e Intérpretes
Comerciais, trabalho que desenvolveu e
compartilhou com o JU, que visa a
disponibilizar e manter atualizado um banco
de dados com as
assinaturas e rubricas
dos TPICs para ser
consultado
por

usuários de centrais de sinal público e que será
utilizado pela Federação Nacional das Juntas
Comerciais (FENAJU).
O colega Roger
Chadel,
tradutor
público matriculado
pela JUCESP, falou
sobre as vantagens
do
uso
de
ferramentas CAT para traduções juramentadas
traçando um histórico dos instrumentos
utilizados desde os primórdios da tradução.
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Para encerrar nosso encontro, a colega
Andrea Andri Doris, Presidente da Associação
dos Tradutores Públicos do Paraná (ATPP),
apresentou os resultados de uma pesquisa
realizada pela associação em âmbito nacional
com os TPICs cadastrados nas Juntas
Comerciais Brasil afora. A base de dados para
os contatos foi um levantamento feito por
iniciativa da colega Marisol Mandarino (ATP
Minas), com a revisão feita em agosto de 2019,
das Associações de Tradutores Públicos
formalmente constituídas e que compõem o
grupo Juramentados Unidos.
Dados que chamaram muito a atenção no
processo da pesquisa foram: a enorme
quantidade de tradutores cadastrados nas
Juntas, mas sem indicação de e-mail para
contato, e o número de mensagens que
retornou com provedores informando que os
endereços não existem. Estes dois fatores
levaram a uma reflexão sobre o real número
de tradutores efetivamente ativos e a
relevância de que se faça um recadastramento
amplo e muito controlado.
Algumas
perguntas
consideradas
especialmente relevantes quanto a seus
resultados:
- A maioria dos TPICs tem menos de 50%
de sua renda vinda de serviços de
tradução juramentada;

- Quase 75% dos TPICS reside nas capitais;
- 26% dos TPICs que responderam não
conhecem o JU;
A pesquisa mostra que o alcance das
Associações e seus trabalhos ainda é pequeno
no universo dos Tradutores Públicos.
Melhorou muito nos últimos 5 anos, mas o
caminho a ser percorrido para melhorar nossas
condições de trabalho, acesso à informação do
ofício e respeito às normas por todos os TPICs
é longo e trabalhoso.
Entender a dinâmica deste trabalho em
estados que sequer têm tradutores públicos e
nomeiam ad hocs como se concursados
fossem é um desafio que vem sendo abraçado
pelo JU e para o qual esperamos colher bons
frutos em breve.

O EnconTra 2019 contou com todas essas participações incríveis trazendo informações novas e
imprescindíveis para que o ofício do tradutor público continue atualizado e, principalmente, sendo
valorizado e respeitado. O evento também comprovou ser uma oportunidade única de união e troca
de experiências entre tradutores públicos de todo o Brasil. Aproveitamos a oportunidade para
comemorar o Dia do Tradutor com um delicioso coquetel.
Fique atento às informações e não deixe de participar da próxima edição!
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