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Resumo
O presente estudo descritivo-comparativo refere-se à tradução juramentada de
documentos realizada no par de línguas português e italiano. Sendo o ato tradutório um
processo complexo, implica em várias etapas a serem cumpridas, desde o recebimento
da informação transmitida pela língua de partida, a análise imediata do tradutor de seu
conteúdo e objetivo, a pesquisa terminológica a ser realizada nesse documento para a
certificação da equivalência/correspondência em realidades situacionais jurídicas e
administrativas diferentes e as decisões que ele deve tomar para preencher as lacunas
linguísticas provenientes dessa diversidade. Para a realização do seu trabalho, o tradutor
juramentado conta com um prazo pré-estabelecido, além de um escasso material
lexicográfico bilíngue de apoio. Na maioria das vezes, suas decisões sobre esse árduo
percurso são imediatas, pontuais e solitárias. Assim, objetiva-se com este estudo
fundamentar a sua prática tradutória em uma teoria dos estudos da tradução, para
justificar tais decisões. Ao longo deste trabalho, foram apresentados diversos tipos de
documentos que são utilizados na prática de atos civis das pessoas e que, ao transpor
continentes, são mediados pelo tradutor juramentado, quando a comprovação de seu
teor deve ser atestada e traduzida/vertida, para cumprir determinado objetivo em países
estrangeiros que se comunicam. Esses documentos são de valor incontestável desde
épocas remotas até os dias atuais. Isso será brevemente relatado no surgimento dos
cartórios, que objetivavam o registro dos atos civis dos habitantes de uma comunidade,
na criação das Juntas Comerciais, que sempre visaram à fiscalização e ao registro da
vida comercial das sociedades, até nossos dias, em que são utilizados para formalizar
transações intercontinentais. No discorrer da pesquisa, foi dado um pequeno enfoque
para a importância do verbo em contextos jurídicos, estudo este fundamentado na teoria
dos Atos de Fala. Visto que o tradutor juramentado é investido de poder para o ofício
que executa ao certificar suas traduções, a referida Teoria é relevante ao ser também
comprovada na pratica do ato tradutório. A análise comparativa terminológica principal
deste estudo foi realizada tomando-se como base dois documentos transcritos no par de
línguas português e italiano: o TERMO DE AUDIÊNCIA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO
CONSENSUAL e VERBALE DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI ALL´UDIENZA CAMERALE DI
DIVORZIO
CONGIUNTO.
Nela,
procurando-se
estabelecer
o
grau
de
equivalência/correspondência nas línguas português e italiano e a comprovação de
semelhanças no uso de sintagmas verbais encontrados no corpo dos dois documentos,
constatou-se a existência terminológica total em alguns segmentos e parcial em outros.
Fundamentar a prática tradutória em uma teoria da tradução foi de imensa importância
para a conclusão deste trabalho, não só pela justificativa das decisões pessoais tomadas
pelo tradutor juramentado no processo tradutório, mas pela comprovação teórica desses
atos, obtida através dos estudos incansáveis realizados por esses pesquisadores da
língua.
PALAVRAS-CHAVE:
Tradução
juramentada
Equivalência-Adequação; Efeitos jurídicos.
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português-italiano;

Escopo;

Abstract
This comparative-descriptive study refers to the certified translation of documents held
in the pair of Portuguese and Italian languages. Being the Translational Act a complex
process, it involves several steps to be complied, since the receiving of the information
supplied by the source language, the immediate analysis of the translator of its content
and purpose, the terminological research to be held in this document to the certification
of the equivalence/correspondence in different legal and administrative situational
realities and the decisions he must take in order to fill the linguistic gaps from this
diversity. For the completion of a work, the certified translator has a pre-established
deadline, and a scarce bilingual lexicographic support material. Most of the time, their
decisions on this arduous journey are immediate, timely and lonely. Thus, the objective
of this study is to substantiate its translation practice on a theory of translation studies,
to justify such decisions. Throughout this work, various types of documents that are
used in the practice of civil acts of people and that, when transposing continents, are
mediated by a certified translator, when the evidence of its content must be certified and
translated to fulfill a particular purpose in foreign countries which communicate to each
other, were presented. These documents are of incontestable value since ancient times to
the present day. This will be briefly reported in the emergence of registry offices, which
aimed the registration of civil acts of the inhabitants of a community, from the creation
of Trade Boards, which have always aimed at the supervision and registration of the
commercial life of society, to this day, when they are used to formalize intercontinental
transactions. In the discourse of the research, it has been given a small focus to the
importance of the verb used in legal contexts, being this study based on the Theory of
Speech Acts. Since the certified translator is vested with power to the work that he
performs when certifying the translations, the referred Theory is also relevant when
proven in the practice of the translation act. The main terminological comparative
analysis of this study was performed taking base on two documents transcribed in the
pair of the Portuguese and Italian languages: TERM OF HEARING IN DIRECT
CONSENSUS DIVORCE ACTION and VERBALE DI COMPARIZIONE DEI
CONIUGI ALL'UDIENZA CAMERALE DI DIVORZIO CONGIUNTO. In it, seeking to
establish the degree of equivalence / correspondence in the Portuguese and Italian
languages and the evidence of similarities in the use of verb phrases found in the body
of the two documents, there was total terminological existence in some segments and
partial in others. Substantiating the translation practice in a theory of translation was of
immense importance to the completion of this work, not only by the background of the
personal decisions made by the certified translator in the Translational process, but by
the theoretical evidence of these acts, obtained through the tireless studies carried out by
these researchers of the language.
KEYWORDS: Portuguese-Italian Certified translation; Purpose; Equivalence-adequacy;
Legal effects.
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Riassunto
Il presente studio descrittivo-comparativo riguarda la traduzione giurata di documenti
realizzata nelle lingue portoghese e italiana. L’atto traduttivo - in quanto procedimento
complesso - presuppone il compimento di varie tappe: dal ricevimento
dell´informazione trasmessa dalla lingua di partenza, all’analisi immediata del traduttore
riguardo al suo contenuto e obiettivo, alla ricerca terminologica da realizzare per il
documento in questione per certificare l´equivalenza/corrispondenza in realtà
situazionali giuridiche e amministrative differenti, fino alle decisioni da prendere per
cercare di riempire le mancanze terminologiche derivanti da questa diversità. Per la
realizzazione del suo lavoro, il traduttore giurato ha un termine prestabilito, oltre a
disporre di scarso materiale lessicografico bilingue d´appoggio. In generale, le sue
decisioni in questo arduo percorso sono immediate, puntuali e solitarie. Di conseguenza,
questo studio ha come finalità il fondare la pratica traduttiva su una teoria degli studi
della traduzione, di importanza basilare per giustificare tali decisioni. Durante questo
lavoro, sono stati presentati diversi tipi di documenti che sono utilizzati nella pratica di
atti civili delle persone, che vengono intermediati nel passaggio fra i due continenti dal
traduttore giurato, quando la conferma del suo contenuto deve essere attestata e tradotta,
al fine di assolvere a un determinato compito nei due Paesi messi in comunicazione.
Questi documenti sono sempre stati considerati di validità incontestabile da epoche
remote fino ad oggi. Tale aspetto sarà raccontato in modo riassuntivo accennando alla
nascita dei notariati, che avevano per obiettivi la registrazione degli atti civili degli
abitanti di una comunità, nonché menzionando la creazione delle Camere di
Commercio, che hanno sempre avuto quale finalità la fiscalizzazione e la registrazione
della vita commerciale delle società e che fanno uso di tali documenti per formalizzare
affari intercontinentali. Nello svolgimento della ricerca, è stata dedicata una certa
attenzione all´importanza del verbo utilizzato in contesti giuridici, essendo questo studio
basato sulla Teoria degli Atti linguistici. Giacché il traduttore giurato è investito di
potere nel ruolo che esercita nel certificare le sue traduzioni, la teoria citata è rilevante
quando confermata anche nella pratica traduttiva. L´analisi comparativa terminologica
principale di questo studio è stata realizzata sulla base di due documenti trascritti nelle
lingue portoghese e italiana: TERMO DE AUDIÊNCIA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO
CONSENSUAL e VERBALE DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI ALL´UDIENZA CAMERALE DI
DIVORZIO CONGIUNTO.
In quest´ analisi, cercando di stabilire il grado di
equivalenza/corrispondenza nelle due lingue oltre alla conferma di somiglianze nell´uso
di sintagmi verbali trovati sul corpo testuale dei due documenti, si è constatata una
esistenza terminologica totale in alcuni ambiti e parziale in altri. Basare la pratica
traduttiva su una teoria della traduzione è stato enormemente importante per la
conclusione di questo lavoro, non soltanto per giustificare le decisioni personali prese
dal traduttore giurato nel processo traduttivo, ma anche per la ratifica di questi atti dal
punto di vista teorico, ottenuta grazie agli studi realizzati da tali infaticabili ricercatori
della lingua.
KEYWORDS: Traduzione giurata portoghese-italiano; Scopo; EquivalenzaAdeguazione; Effetti giudici.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa, de cunho descritivo e comparativo, inicia-se pela minha
experiência como Tradutora Juramentada dos idiomas italiano e português há quinze
anos, portanto, sob uma visão prática do uso da língua e da linguagem e da necessidade
de confirmação teórica em diversos casos práticos nos quais decisões autônomas são
tomadas, visando uma solução geralmente imediata para tradução de documentos
pessoais, jurídicos, empresariais, escolares, entre outros.
A necessidade de encontrar correspondências entre termos empregados nessas
traduções, cujo escopo é o produto final, foi um dos motivos propulsores para o início
deste estudo. O ato tradutório realizado poderá implicar em um ato jurídico, na medida
em que este “adquire, resguarda, transfere, modifica ou extingue direitos.“ (De Plácido e
Silva, 1982, p. 236). Embora a tradução seja a reprodução (total ou parcial, como
veremos) de um documento já lavrado, este documento será utilizado para cumprir uma
finalidade que produzirá algum tipo de efeito jurídico, sendo, portanto, de interesse do
Direito.
Durante esses anos de atividade, deparei-me com vários problemas práticos
relacionados com o ato tradutório, especialmente a escassez de dicionários técnicos
bilíngues, o fator “tempo”, sempre depondo contra o nosso trabalho, documentos com
erros de digitação, lacunas terminológicas, enfim, um trabalho desenvolvido entre
quatro paredes, com um mínimo de material terminográfico de apoio.
Vários eram os questionamentos sobre procedimentos adotados para a melhor
opção a ser encontrada, a mais adequada para aquela situação. Consequentemente, a
necessidade de embasar em uma teoria as soluções aplicadas individualmente tornava-se
cada vez mais premente. Assim, esta dissertação apresenta várias situações quotidianas
com propostas de soluções justificadas na teoria escolhida para realizar esta pesquisa,
uma vez que se considera o ato tradutório um processo e, como tal, diversas são as
etapas a serem percorridas até a concretização do produto final. O papel realizado hoje
pela tradução juramentada é de grande importância, visto que esses documentos são
meios de comunicação intercultural e imensa é a responsabilidade do Tradutor
Juramentado na busca do produto final adequado, para que a mensagem seja
compreendida pelo setor especializado que a recebe.
Ao longo deste trabalho, serão apresentados diversos documentos a fim de
exemplificar a prática relacionando-a com a teoria adotada. O documento escolhido
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como objeto para análise terminológica mais detalhada foi o TERMO DE AUDIÊNCIA DE
AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL, em italiano, o VERBALE DI COMPARZIONE DEI
CONIUGI ALL´UDIENZA CAMERALE DI DIVORZIO CONGIUNTO. Este documento faz parte do
processo de divórcio no Brasil e é requerido pelo Consulado Geral da Itália em São
Paulo para a comprovação do novo estado civil do requerente brasileiro à dupla
cidadania.
Já o mesmo documento produzido na Itália em seus processos de divórcio
raramente é solicitado pelos cartórios brasileiros e, consequentemente, traduzido para o
vernáculo. Portanto, a inexistência do documento físico para comprovação
terminológica nos faz recorrer a pesquisas em sites jurídicos, à utilização de conceitos
encontrados em doutrinas ou em Códigos Civis na busca do termo adequado, uma vez
que, em se tratando de segredo de justiça, o acesso ao documento original é feito
somente pelas partes mediante procuração outorgada a Advogado, para a retirada do
processo do arquivo judicial (mas isso não impede e nem justifica que a versão para o
idioma italiano não seja realizada e o documento não seja apresentado ao Consulado no
prazo pré-determinado).
Cumpre ressaltar que são utilizados os termos tradução/traduzir para os
documentos italianos traduzidos para o vernáculo e versão/verter para os documentos
brasileiros vertidos ao idioma italiano. São esses os padrões usados pela Junta
Comercial na classificação dos textos (comuns e especiais) na determinação dos
emolumentos para as traduções/versões realizadas pelos tradutores.
O ato tradutório é um processo e, como tal, possui várias etapas a serem
cumpridas até a sua finalização. Em um primeiro contato com o texto, o tradutor analisa
e interpreta a informação, classifica o tipo de texto e a sua competência tradutória para
realizá-la; a partir daí, adotará o método que será eficaz para cumprir o seu escopo
naquela situação, levando a informação de maneira objetiva a fim de obter um resultado
positivo. A língua, meio de comunicação entre culturas, influi diretamente na produção
do texto e cada caso será analisado separadamente, não havendo regras fixas ou
modelos pré-estabelecidos. Todo o processo é, em geral, realizado autonomamente pelo
tradutor que dificilmente dispõe de tempo para estudos tradutológicos em sua prática
profissional.

2

ii. Objetivos
Esta pesquisa, dada a complexidade do ato tradutório na língua de especialidade,
possui vários objetivos. O primeiro é buscar nas teorias dos Estudos da Tradução e da
Terminologia respostas e posicionamentos sobre a problemática da equivalência e
correspondência. No processo do ato tradutório, encontra-se a constatação da
necessidade da equivalência, ou seja, a identidade entre os elementos de um par de
textos, ou correspondência, isto é, uma relação conceitual, comunicativa, funcional
entre esses textos, quando se trata de terminologia na língua de especialidade.
Um dos objetivos específicos é verificar como o tradutor, por meio das escolhas
lexicais, resolve o seguinte impasse de equivalência: embora a equivalência não seja
absoluta, ora quanto ao termo empregado ora quanto à própria estrutura linguística dos
documentos em questão, a finalidade deve ser a mesma, ou seja, levar a informação de
conteúdo praticamente idêntico que aquele documento contém para a língua de chegada.
Por fim, responder às seguintes perguntas:


Como o tradutor preenche as lacunas apresentadas pela diversidade das línguas?



Quais seriam as estratégias para atingir a finalidade do ato tradutório?



Dentro de um texto fechado como é o texto de especialidade, qual é a margem
possível de manipulação do tradutor para que a finalidade seja atingida?

iii. Justificativa
A realização deste trabalho se justifica, na medida em que busca verificar se dois
documentos iguais, de línguas diferentes, possuem equivalência de conteúdo, mesmo
quando não possuem equivalência terminológica total.
Em meus trabalhos de tradução/versão de documentos observei a necessidade da
confirmação de equivalência (ou correspondência) dos termos empregados em
documentos com escopos iguais, pois essa informação transmitida pelo documento
traduzido/vertido acarreta consequências sociais, na maioria das vezes de caráter
jurídico.
Exercendo a profissão de Tradutora juramentada há quinze anos, deparei-me
com uma lacuna de obras terminográficas italiano e português.

3

Diante dessas lacunas apresentadas pelas duas línguas em questão em virtude
dos ordenamentos jurídicos e estruturas administrativas diversas, a constatação de um
embasamento teórico serve de fortalecimento e segurança profissional ao tradutor.
A realização desta pesquisa é relevante para os estudos acadêmicos, na medida
em que contribui, através dos casos apresentados, comprovados por diversos
documentos originais traduzidos ou vertidos, para a formação de novos tradutores,
podendo dirimir dúvidas de procedimentos na prática tradutória e também propor
algumas soluções possíveis.

iv. Fundamentação Teórica
A base do estudo está fundamentada na Teoria do Funcionalismo de Katharina Reiss
e Hans J. Vermeer. Para complementar a análise, teremos como principais teóricos de
apoio: Christiane Nord, Maria da Graça Krieger, Maria Tereza Cabré, Ana Maria B.
Maciel, John L. Austin.

v. Metodologia
Partindo da apresentação das teorias, foram utilizados alguns documentos de uso
recorrente que puderam ser relacionados e exemplificados no decorrer da pesquisa com
as teorias propostas, uma vez que o primeiro objetivo, como citado anteriormente, era
“buscar nas teorias dos Estudos da Tradução e da Terminologia respostas e
posicionamentos sobre a problemática da equivalência e correspondência”. A
comparação, relacionada com a Teoria do Escopo e dos Atos de fala, foi feita tomandose por base um conjunto de documentos por mim traduzidos (texto da língua de partida
e da língua de chegada) apresentados como Anexos e parcialmente reproduzidos nos
capítulos,

quando

necessário,

com

a

finalidade

de

verificar

a

equivalência/correspondência terminológica e a análise da intervenção direta do tradutor
na tradução, de cuja realização do ato social ele participa ativa e diretamente.
Para uma análise linguística e terminológica mais detalhada, foi escolhido um
documento autêntico original em português e um documento similar retirado do site de
um Tribunal italiano. Com esses dois documentos, foi criada uma tabela em três
colunas, nas quais são colocados os termos nas línguas português e italiano e uma
versão sugerida.
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O documento é o TERMO DE AUDIÊNCIA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO
DIRETO CONSENSUAL / VERBALE DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI
ALL´UDIENZA CAMERALE DI DIVORZIO CONGIUNTO. É um documento exigido
pelo Consulado Italiano no processo de solicitação de cidadania, frequentemente vertido
para o idioma italiano por fazer parte da lista de documentos comprobatórios da relação
consanguínea entre o requerente e o antepassado dante causa, (naturalmente, se existe o
divórcio do Requerente), mas raramente traduzido para o vernáculo. A falta de um
documento original em italiano justifica a utilização do Modelo de Termo de audiência
em italiano, retirado de site de um Tribunale para a análise proposta nesta dissertação.
Salienta-se, também, que a falta de documento original italiano comprobatório nunca
impediu que as versões fossem feitas com sucesso, pois, em quinze anos de profissão,
foram vertidos para o idioma italiano cento e quinze Termos de Audiência em Divórcio,
até o presente momento.
Com relação aos termos, as buscas foram realizadas primeiramente em um
dicionário de língua geral e depois em um dicionário jurídico, sempre nas duas línguas
(português e italiano). Para verificar a equivalência dos termos, os documentos foram
colocados lado a lado, analisados um a um, levando-se sempre em conta, no momento
da tradução/versão, para qual órgão será endereçado, com qual finalidade será utilizado
pelo país receptor, em que contexto está sendo vertido/traduzido.

vi. Capítulos da dissertação
No Capítulo I, é apresentada, resumidamente, a maneira como fatos sociais e
comerciais de uma comunidade eram registrados oralmente e, com a evolução dos
cartórios, vieram a ser formalizados em modelos apropriados. Descreve-se, em poucas
linhas, a função dos Tribunais do Comércio e a criação da Junta Comercial no Brasil,
com ênfase à função dos documentos, instrumentos usados para o registro de relatos da
vida civil e comercial das sociedades desde épocas remotas até os nossos dias.
No Capítulo II, são apresentadas as características da tradução juramentada no
Brasil e na Itália e a tradução juramentada vista como um fato social; esta é
caracterizada não só pelo formato físico em que é transcrita, determinado pela Junta
Comercial, mas, sobretudo, pela autenticidade do teor do documento comprovado em
função do ofício do Tradutor Juramentado e nas implicações jurídicas que tais
documentos acarretam.
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No Capítulo III, discorre-se sobre a Teoria do Escopo e o Funcionalismo, base
da nossa fundamentação teórica e análise de nossos documentos juramentados
traduzidos/vertidos. Demonstra-se que a função do documento se sobrepõe à própria
fidelidade textual. Seguindo nesse mesmo Capítulo, com base no Funcionalismo e na
intenção que uma ação produz ao ser realizada, faz-se uma reflexão sobre a
intencionalidade da ação coligada aos Atos de Fala, sobre a ação desempenhada pelo
verbo na linguagem jurídica em ações que, quando praticadas por oficiais, juízes,
tradutores juramentados, investidos de poderes, em situações convencionais específicas,
trazem consequências jurídicas ao serem transcritas em documentos.
No Capítulo IV, apresentam-se as noções sobre a equivalência e reflexões sobre
a correspondência de sentidos, a autonomia do Tradutor Juramentado para manipular o
texto lavrado em cartórios e tribunais, de modo que este cumpra seu objetivo. Nesse
âmbito, evidencia-se a figura marcada do Tradutor Juramentado em suas traduções,
realizadas dentro da língua de especialidade na qual se encontra a linguagem jurídica,
com uma avaliação sobre os conceitos de Termo e a sutil linha divisória entre ele e a
linguagem comum.
No Capítulo V, realiza-se a análise da versão de uma Sentença judicial contida
em um Termo de Audiência, empregando o método comparativo de dois documentos
semelhantes com funções idênticas, fundamentada em consultas feitas em dicionários de
língua comum e jurídicos.
Concluindo-se, nas Considerações finais, justificam-se na teoria escolhida para
desenvolver este estudo as decisões tomadas no ato tradutório, com propostas de
soluções e não regras fixas, e minhas conclusões embasadas na prática exercida como
Tradutora Juramentada.
Por último, estão os anexos de documentos originais traduzidos citados nesta
dissertação.

6

CAPÍTULO I - Breve panorama histórico: documentos e órgãos de
registro
Neste capítulo, será feito um pequeno resumo sobre a evolução dos registros de
fatos sociais, como eram documentados na Idade Média pela tradição oral através dos
oficiais representantes da Lei, até a formalização de documentos escritos com a criação
de formulários regulamentados e arquivados em específicos órgãos. Esse panorama
histórico tem como objetivo contextualizar a função dos documentos na sociedade e a
necessidade de os documentos estrangeiros serem traduzidos para o vernáculo, desde a
época do Império no Brasil.

1.1. O valor dos documentos na história e a criação dos cartórios
Parte-se do princípio de que nada surgiu do nada, de que em algum momento
alguém, por mero acaso ou por necessidade, preocupou-se em registrar um fato e que, a
partir desse simples relato da vida comum, leis começaram a ser criadas para organizar
as cidades, protegendo as necessidades básicas do homem como cidadão, dando a cada
um o que lhe cabia dentro da proporção que lhe era devida. Isso foi um processo lento,
mas de fundamental importância para a vida do homem dentro da sociedade, pois
documentos que em um momento serviram para disciplinar a vida cotidiana em aldeias
hoje servem como ponte para transações diversas entre países.
No percurso da história da humanidade, os documentos realizaram um papel
valiosíssimo como registro de relatos de costumes, tradições e possibilitaram o
conhecimento da evolução da sociedade.
Passagens pela história nos mostram que, na Europa Medieval, que compreende
o período de 476 e 1453, na Itália invadida pelos bárbaros (assim chamado todo aquele
que não possuía uma cultura greco-romana), a situação dos registros da vida jurídica e
civil do cidadão medieval ficou prejudicada com tal invasão. Nesse período, muita coisa
escrita pelos romanos se perdeu; as normas jurídicas eram transmitidas oralmente e só
foram recuperadas no século VI, por ordem do Imperador Justiniano, que convocou uma
comissão de 16 peritos para reunir os textos romanos a fim de preservar a herança
clássica (LIMA LOPES, p. 98-100). Essa compilação ficou conhecida como Corpus
iuris civilis ou Corpus iuris Iustinianeum.
Esses textos foram utilizados no século XII por Irnério como base para o ensino
do Direito, sendo ele advogado, tabelião, juiz e fundador da Escola de Bolonha. Com a
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ajuda da Igreja, Irnério conseguiu encontrar toda essa compilação feita pelo Imperador
Justiniano e que será objeto de ensino do Direito Justinianeu.
Os senhores do Direito eram os advogados e os tabeliães que atuavam em meio a
uma série de costumes que faziam parte da vida dos cidadãos e praticavam essas leis de
memória. Os atos que os tabeliães redigiam, naquela época, eram documentos sobre a
realização de vendas, mútuo, usufruto, contratos agrários, acordos entre esposos que
deviam regulamentar as relações patrimoniais segundo as tradições romanas ou
lombardas. Esses tabeliães agiam segundo o princípio da “pessoalidade do Direito”, isto
é, o indivíduo vivia de acordo com as regras jurídicas de seu povo, assim sendo,
redigiam atos conforme os costumes, as leis e as vontades das partes: se eram romanos,
aplicava-se o Direito romano, se lombardos, aplicava-se o Direito lombardo. Para
distinção, nesses atos encontrava-se a fórmula: “Lavro este ato segundo a lei e os
costumes dos romanos...”1 (tradução nossa). A partir do sec. XII as comunas começam a
produzir suas leis e nascem os Estatutos, que eram deliberações tomadas pelo Conselho
Comunal. Os tabeliães tiveram que conhecer essa nova fonte e aplicar as regras, deviam
conhecer o direito comum e o estatuário. Surgiram as escolas notariais e foram criados
os formulários que continham vários atos. A partir de 1216, o tabelião Ranieri, de
Perugia, Itália, escreveu o formulário no qual toda a disciplina da arte notarial foi
sistematizada (CHIODI, G., 2005, p.29).
Em relação às práticas notariais durante o período dos descobrimentos,
Brandelli (2011, p.47-61) citando os autores BUENO, COTRIM NETO, BATALHA 2,
retrata a realidade daquela época. Nos navios, acompanhando as viagens ao novo
mundo, havia a presença de um tabelião cuja função era registrar os acontecimentos e
descobertas decorrentes dessas viagens. Pero Vaz de Caminha foi o “primeiro notário a
pisar em solo brasileiro, [...] narrando para o Rei de Portugal, de modo oficial, a
descoberta e posse das novas terras”. Sendo o Brasil Colônia de Portugal, o direito
português emanado através de Ordenações editadas pelo Rei, era aqui também vigente,
e o foi até o século XX, mantendo-se (até hoje por alguns tabeliães – v. Anexo B) as

1

“Faccio questo atto secondo la legge e la consuetudine dei romani;...” (CHIODI, G., 2005, p.10)
Observa-se que fórmulas de solenidade de abertura de documentos ainda perduram, como será visto em
capítulos adiante.
2
BUENO, Eduardo. A viagem do descobrimento: a verdadeira história da expedição de Cabral, p. 114115;
COTRIM NETO, A. B. Perspectivas da função notarial no Brasil, p. 11.
COTRIM NETO, A. B. Enciclopédia Saraiva do Direito, cit, v. 55, p. 2.
BATALHA, W. S. C. Comentários à Lei de Registros Públicos, v. 1, p. 28.
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formalidades ao se lavrar as escrituras: “E nas scripturas, que fizerem, ponham sempre
juntamente o dia, mez e anno do Nascimento de Nosso Senhor JESU CHRISTO [...]”.
Segundo Sérgio Busso (2002), para contar a história dos cartórios, é necessário
voltar a esse período da descoberta do Brasil:
A partir dessa data [1500], o rei de Portugal, na qualidade de seu
descobridor, adquiriu sobre todo nosso Território o título originário da posse.
Investido nessa condição (posseiro), o descobridor, por meio de doações
feitas em Cartas de Sesmarias (cartas de terras incultas ou abandonadas),
começou a destacar do domínio público partes de terras que viriam a
constituir-se em domínio privado. Esse regime de sesmarias veio da
Descoberta do Brasil até sua Independência (7 de setembro de 1822), quando
se abriu um hiato na atividade legislativa sobre terras que se prolongou até
1850, desenvolvendo-se, nesse intervalo, a progressiva ocupação do solo sem
qualquer título, mediante a simples tomada da posse, com a utilização na
maior parte das vezes da força do Coronelismo que imperava naquela época.

As sesmarias assemelhavam-se ao regime das capitanias hereditárias de Martim
Afonso, que autorizava a dar glebas de terra recém-descobertas para cultivo e criação.
Implantado no Brasil, pretendia-se, com esse sistema, doar terras a quem tivesse capital
para lavrá-las (LIMA LOPES, 2011, p. 332-337).
As terras adquiridas através da simples posse foram legitimadas pela Lei
601/1850, que obrigava aos seus possuidores os respectivos registros nas paróquias, as
quais funcionavam como repartições administrativas. Dessa forma, foi criado o registro
de terras que ficou conhecido como o Registro do Vigário. As terras que não fossem ali
registradas eram consideradas devolutas e voltavam ao patrimônio das províncias.
Segundo Busso (2002), a partir de 1854,
mesmo que desordenadamente, passou-se a exigir contrato para a transmissão
ou oneração de imóveis, sendo que os atos “inter-vivos” exigiam escritura
pública, que, obrigatoriamente, deveriam ser lavradas junto a um Tabelião.
[...] Ainda nesse tempo, a propriedade se dava como efetivamente transmitida
não somente pelo contrato, exigindo-se a tradição para a sua formalização.

Em ocasiões que antecederam 1850, essa tradição referia-se à entrega do bem,
que podia ser simbolizada com a colocação de uma pedra no local para mostrar, a quem
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tivesse interesse, que a transmissão tinha ocorrido3(informação pessoal). Tal tradição foi
substituída pela transcrição depois da criação do Registro Geral, através da Lei 1.237,
em 1864. A partir de janeiro de 1976, a transcrição deu lugar à matrícula do imóvel,
quando entrou em vigor a Lei nº 6.015/73, atual Lei dos Registros Públicos4.
Em relação ao registro civil na época do Império, o Registro Civil das Pessoas
Naturais também era uma atribuição deferida à Igreja, que controlava o nascimento
através do registro de batismo e registrava os casamentos. Os oficiais responsáveis por
esses registros eram nomeados pelo Rei.
Segundo o Dr. Philadelpho Azevedo (Boletim informativo da Associação dos
Registros de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo – ARPENSP), o Registro Civil
teve seu início no Brasil com a Lei 586 de 06/09/1850, art. 17 § 3º. Os livros nos quais
os oficiais lavram os nascimentos, casamentos e óbitos “têm como escopo a
comprovação dos fatos da vida social, que trazem direitos e obrigações”. Esses fatos da
vida quotidiana de cada cidadão e de interesse do Direito são registrados em
documentos, cuja definição será tratada no próximo item.

1.2. O conceito de documento
A definição dada pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística5 para
documento é: “unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou
formato” (p.73).
O arquivo do Estado de São Paulo6 elenca como documentos manuscritos (do
latim manus = mão + scriptu = escrito), ou seja, “escrito à mão”, os ofícios,
requerimentos, autos, documentos de identificação, testamentos, inventários, atestados,
cartas, diários pessoais, agendas, bilhetes, entre outros, que se incorporaram à nossa
história com a chegada dos portugueses em 1500.
Para decodificar e classificar um documento quanto à sua origem, função e
finalidade, o arquivo vale-se de duas ciências: a Paleografia e a Diplomática. A
Paleografia (paleo = antigo + graphein = grafia) “tem como objeto principal a
transcrição com vistas a um completo entendimento do texto, buscando a maior
fidelidade possível em relação ao documento transcrito” e a Diplomática, derivada do
3.

Informação obtida por chamada telefônica fornecida por Sérgio Busso, Oficial do Cartório de Registros
de Imóveis e Anexos de Bragança Paulista, SP em 21/11/2013, às 15h10.
4
Informações obtidas no site: http://registrodeimoveis1zona.com.br/?p=668
5
http://www.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf
6
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_manuscrito/docmanuscrito.php
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latim diploma (escrito dobrado em dois), a qual visa à “interpretação do documento com
vistas a uma classificação quanto à espécie documental e finalidade” (a certidão, por
exemplo, é um tipo de documento assim classificado para o arquivo, cujo objetivo é
informar o nascimento, o batismo, o casamento ou mesmo a morte).
O Direito Civil (DINIZ, M.H. 2013, p.228) define documento como:
a) escrito oficial que identifica uma pessoa;
b) instrumento escrito que, juridicamente, faz fé daquilo que atesta, tal como
contrato, escritura pública, certificado, atestado, recibo, título; etc.;
c) instrumento público ou particular.

Na tradução juramentada, vale a definição dada anteriormente pelo Dicionário
Brasileiro de Terminologia Arquivista, visto que qualquer unidade de registro de
informação pode ser traduzida ou vertida, tendo-se o cuidado de ressaltar no introito da
tradução/versão de que maneira a informação foi armazenada e chegou até as mãos do
tradutor, se manuscrita ou através de processamento eletrônico, se é original ou
fotocópia autenticada. O Decreto n. 13.609 de 21/10/1943, que regulamenta o ofício do
tradutor público, no Capítulo III, artigo 17, refere-se a
[...] papéis escritos em qualquer língua estrangeira, que tiverem de ser
apresentados em Juízo ou qualquer repartição pública federal, estadual ou
municipal ou entidade mantida, orientada ou fiscalizada pelos poderes
públicos confiados judicial ou extrajudicial por qualquer interessado.

A tradução juramentada deve ser sempre acompanhada dos documentos
originais ou fotocópias autênticas a que se referem (§ único art. 15 Capítulo III Del.
Jucesp 4-80), sobre a qual trataremos detalhadamente nos próximos capítulos.

1.3. Os Tribunais do Comércio: criação e finalidade
A Junta Comercial é o órgão responsável pelos registros das atividades
comerciais. Em um breve resumo a partir de Lima Lopes (2007, p.10), professor da
Fundação Getúlio Vargas sobre “A criação dos Tribunais de Comércio do Império”
(1822-1876), tomamos conhecimento de que a Junta do Comércio foi criada em 1755
em Portugal, mas, antes disso, fora estabelecido em 1592 o Consulado do Comércio
para organizar o comércio em Lisboa, com o objetivo de julgar as avenças ocorridas
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entre mercadores e comerciantes vindos inclusive de outras nações. Esse Consulado era
composto por um prior, cônsules e um letrado assessor.
O comércio era objeto do Direito Público e cabia ao rei zelar por ele e por tudo o
que fosse público na cidade. Embora os atos dos comerciantes fossem particulares,
como seus contratos, o comércio em si dizia respeito à ordem pública, ao Direito
Público (MELLO FREIRE, apud LIMA LOPES, 2007, p. 11, vol. 4 n. 6).
“A Junta do Comércio foi estabelecida por ato de D. José I em 30/09/1755”, para
acabar com os “abusos cometidos pela Mesa dos Homens de Negócio” que visava aos
interesses particulares de seus membros, contrários aos interesses públicos e do rei.
Com a criação da Junta, a autonomia dos comerciantes fica restrita e
subordinada às normas régias e o comércio passa a integrar o sistema geral de governo.
Em 16/12/1756, são fixados os Estatutos da Junta que incorporavam a figura do
juiz conservador que era, portanto, “um membro da burocracia real e não mais um
delegado eleito autonomamente pela corporação de mercadores”.
Em torno de 1770, em meio a diversas reformas, obrigava-se a matrícula na
Junta de todos os comerciantes. No Brasil, a Junta deste reino foi criada tomando-se
como modelo a Junta de Portugal. De acordo com as explanações de Lima Lopes (2007,
p.16-17) sabe-se que:
A Junta era um órgão do reino [...]. Sendo o Brasil um domínio ou conquista,
não havia participação direta na gestão do comércio. As mudanças que
afetam o Brasil começam naturalmente em 1808, com a transferência da
Corte para este lado de cá do Atlântico. Em 23 de agosto de 1808 a criação
da Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação do Estado do
Brasil, dá início à história mesma da jurisdição mercantil entre nós.

Em 1788, a Junta do Comércio foi elevada à categoria de Tribunal. Aos
Tribunais de Comércio competia o “auxílio no governo econômico do comércio”
(LIMA LOPES, 2007, p.39) interpretando leis, fiscalizando fábricas, mantendo o
governo informado sobre essas atividades (art. 19, Dec. 738 do Regulamento dos
Tribunais do Comércio). Competia-lhes também, segundo o art. 18 do mesmo Decreto:
a matrícula dos comerciantes, a nomeação dos intérpretes, a informação
sobre o número necessário de corretores e agentes de leilão, a fixação das
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fianças dos corretores, a organização da tabela de emolumentos de corretores
e intérpretes, [...]

Exerciam, portanto, atividades administrativas que compreendiam registros,
controles e fiscalizações, consultas sobre interpretações de leis e artigos referentes ao
comércio. Esses tribunais foram abolidos em 1875 (Lei 2.662) passando suas funções
administrativas às Juntas Comerciais em 1876 (Decretos 6.834 e 6.835 de 30/11/1876).
(LIMA LOPES, 2007, p. 38-40).

1.4 A Junta Comercial do Estado de São Paulo [JUCESP]
Dando prosseguimento à história sobre as atividades comerciais no Brasil
conforme as considerações feitas por Nahas (2010, n. 34, p. 4-5), em 1876 foram
criadas as sete Juntas Comerciais distribuídas nas cidades do Rio de Janeiro, Belém, São
Luís, Fortaleza, Recife, Salvador e Porto Alegre. Com a Proclamação da República, São
Paulo se tornava o centro das atividades comerciais, havendo a necessidade de se
desvincular do controle sobre o registro do comércio que era sediado no Rio de Janeiro.
A separação ocorre em 1890 através do Decreto 596, com a criação da Junta Comercial
de São Paulo, cuja jurisdição abrangia, naquele momento, também o Paraná e Goiás.
Não foi preciso muito para se constatar a grande dificuldade em se realizar os registros
dessas empresas em São Paulo, devido à distância entre os estados. Assim, a Junta
Comercial do Estado de São Paulo adquire jurisdição própria, no dia 2 de janeiro de
1893.
Os comerciantes tinham seus negócios inscritos e registrados em respectivos
livros rubricados pelo Presidente do Tribunal do Comércio. Sabe-se, através da
COLEÇÃO

DE

LEIS

DO

IMPÉRIO

DO

BRASIL (1850,

P.

57,

VOL.

1), como eram

regulamentadas as transações comerciais daquela época e que incluíam a
obrigatoriedade da tradução para o vernáculo. A seguir, transcrevemos alguns de seus
capítulos e artigos, com nossos comentários:

TITULO ÚNICO
DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA NOS NEGOCIOS E CAUSAS COMMERCIAES
CAPITULO I
Dos Tribunaes e Juizo Commerciaes
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SEÇÃO I
Dos Tribunaes do Commercio

Art. 11. Haverá nas Secretarias dos Tribunaes do Commercio hum Registro Publico do
Commercio, no qual, em livros competentes, rubricados pelo Presidente do Tribunal, se
inscreverá a matricula dos commerciantes (Cod. Commercial art. 4), e todos os papeis, que
segundo as disposições do Codigo Commercial, nelle deverão ser registrados (Cod. Commerc.
art. 10 n.º 2) (grifo nosso).

Nesse CAPITULO I, determina-se a exigência da matrícula dos comerciantes, e
no CAPITULO II - Das Obrigações Communs a todos os Commerciantes, constatase que os comerciantes deviam ter dois livros (registrados no Registro do Comércio), o
diário e o copiador de cartas.
De acordo com o art. 12 desse mesmo Capítulo, o comerciante era obrigado a
lançar com clareza todas as operações de comércio realizadas, os recebimentos, aceites,
fianças, endossos, inclusive os balanços, todas as transações no diário. No copiador, o
comerciante devia lançar todas as cartas missivas expedidas com as contas, faturas ou
instruções que as acompanhavam.
Esses livros, o diário e o copiador, eram encadernados, numerados, selados,
rubricados por um dos membros do Tribunal do Comércio, com termo de abertura e
encerramento, assinados pelo Presidente. De modo semelhante, atualmente, esse
procedimento é exigido em relação aos Livros de Traduções registrados pelos tradutores
públicos na Junta Comercial.
Pode-se constatar no artigo 16 (Capítulo II, das obrigações comuns aos
comerciantes) e no artigo 125 (Capítulo V, dos contratos e obrigações mercantis) das
referidas Leis do Império de 1850, transcritos logo abaixo, que os livros dos
comerciantes, para serem admitidos em Juízo, deveriam obrigatoriamente ser escritos no
idioma do país, e se estivessem redigidos em idioma diverso, serem traduzidos por
intérprete juramentado.
Como se vê regulamentado nos Artigos 16 e 125:
Art. 16. Os mesmos livros, para serem admittidos em Juizo, deverão achar-se escriptos no
idioma do paiz; se por serem de negociantes estrangeiros estiverem em diversa lingua, serão
primeiro traduzidos na parte relativa á questão, por interprete juramentado, que deverá ser
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nomeado a aprazimento de ambas as partes, não o havendo publico; ficando a estas o direito
de contestar a traducção de menos exacta .

Art. 125. São inadmissiveis nos Juizos do Commercio quaesquer escriptos commerciaes de
obrigações contrahidas em território Brasileiro que não forem exarados no idioma do Imperio;
salvo sendo estrangeiros todos os contrahentes, e neste caso deverão ser apresentados
competentemente traduzidos na lingua nacional.

Atualmente, as atribuições da JUCESP estão estabelecidas na Lei Complementar
Estadual n. 1.187/2012 e na Lei Federal n. 8.934/1994, segundo informações acessadas
no próprio site da Junta Comercial. “É o órgão responsável pelo registro, fé pública e
publicidade dos documentos arquivados pelos empresários, sociedades empresariais e
sociedades cooperativas no Estado”. Fazem parte também de suas atribuições habilitar e
nomear os tradutores públicos e intérpretes comerciais, além de realizar a matrícula e a
fiscalização dos armazéns gerais e leiloeiros. É um órgão estadual tecnicamente
subordinado ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), ligado ao
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em janeiro de 2011,
passou a integrar a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, e, com a sanção da Lei complementar Estadual n. 1.187/2012, a JUCESP
foi transformada em autarquia especial, tendo como objetivo a execução dos processos
de registro e de legalização de forma virtual, integrada com a Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM),
visando com isso à desburocratização de seus serviços.
No exercício de suas funções de registro e de acordo com o art. 1.134 §2º do
Código Civil Brasileiro (2011), para o funcionamento das atividades de uma sociedade
estrangeira no país, determina-se que “os documentos serão autenticados, de
conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no consulado
brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo”. A sociedade
poderá iniciar suas atividades somente depois de “inscrita no registro próprio do lugar
em que se deva estabelecer” (art. 1.136, caput, C.C.), ou seja, na Junta Comercial. Do
mesmo modo que, com relação a todos os atos e termos de um processo é obrigatório o
uso da língua portuguesa e se o documento for redigido em língua estrangeira, “somente
poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
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por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado” (art. 192 e
parágrafo único, CPC, 2015).

No Brasil, a Junta Comercial e tradutores trabalham em consonância desde a
época do Império, ao praticar o registro das atividades comerciais que aqui ocorrem.
O Consulado Geral da Itália em São Paulo, como órgão representante daquele
país, reconhece as versões do tradutor nomeado pela Junta Comercial e, no caso de
documentos como processos de divórcio, atas de assembleia, escrituras de declaração,
entre outros, admite somente a tradução feita por esse profissional.
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CAPÍTULO II: Tradução Juramentada
2.1 Conceito e características da Tradução Juramentada no Brasil e
exigências envolvidas nesse ato tradutório
A Tradução Pública, comumente conhecida como Tradução Juramentada, é a
tradução feita por tradutor público (ou juramentado), habilitado para idiomas
estrangeiros, nomeado por meio de concurso público e matriculado na Junta Comercial
de seu estado. É reconhecida oficialmente por instituições e órgãos no Brasil, tem
validade de documento legal e tem fé pública, ou seja, tem sua autenticidade
comprovada pelo tradutor público, por causa de seu ofício. O ofício de tradutor público
e intérprete comercial é regulamentado pelo Decreto Federal n. 13.609 de 21 de outubro
de 1943 e regulamentado pela Lei Federal n. 8.934 de 1994, Decreto Federal n. 1800 de
30/01/1996, e instruções normativas. O tradutor público é um profissional liberal não
remunerado pelo Poder Público, mas que exerce uma função pública fiscalizada e
regulamentada pela Junta Comercial, a qual possui função executora e administrativa.
Para realizar a tradução/versão juramentada, devem ser seguidos certos procedimentos:

a) As traduções devem ser numeradas, rubricadas, assinadas, carimbadas e
registradas em livros posteriormente encadernados com no máximo quatrocentas
ou quinhentas folhas, segundo a nova Instrução Normativa n. 11, de 5/12/2013
(DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração), em seu Cap. I Dos Instrumentos de escrituração, art. 3º, §4º e autenticadas pela Junta
Comercial.
b) Esses livros possuem termos de abertura e encerramento registrados na Junta
Comercial, isto é, para se abrir um novo livro, o tradutor deve dirigir-se à
Jucesp, apresentar a última folha da tradução do livro a ser encerrado e o termo
de abertura do novo livro para serem protocolados.
c) As traduções serão lavradas em instrumentos que conterão, obrigatoriamente,
brasão da República, dados completos do tradutor, endereço, número de sua
matrícula na Junta Comercial, número da tradução sequencial, das folhas e do
livro, carimbo, assinatura, data, emolumentos, e, ainda, número do recibo
fornecido ao cliente.
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d) Deve-se identificar, no introito da tradução que será realizada, se é tradução do
idioma estrangeiro para o vernáculo ou uma versão do vernáculo para o idioma
estrangeiro. Em caso de tradução parcial, é necessário especificar qual parte do
documento será traduzida parcialmente “a pedido da parte interessada”.
e) As traduções iniciam-se com “Eu, Tradutor Público e Intérprete Comercial,
certifico que me foi apresentado este documento no idioma italiano, cuja
tradução para o vernáculo é do seguinte teor” e são encerradas com: “Nada mais
continha o documento que li, achei conforme e dou fé.” Não existe uma
fórmula-padrão para a abertura e encerramento de traduções. Existe uma
obrigatoriedade em fazê-lo, pois são características essenciais para a lavratura de
documentos. Estes, quando recebidos através de meios eletrônicos e traduzidos a
pedido do requerente, devem ter tal observação anotada logo no início.

Diversas são as funções que as traduções juramentadas exercem nas atividades
sociais, dentre as quais podem ser mencionadas: a informação sobre a situação civil de
uma pessoa declarada em cartório para a prática de determinados atos em países
estrangeiros, como um novo casamento; a matrícula de alunos em intercâmbios
estudantis que necessitam da apresentação de documentos escolares traduzidos e
juramentados para serem reconhecidos como válidos; a oficialização pelos cartórios de
transações comerciais de compra e venda, ou a execução de um processo judicial de
uma herança entre partes que vivem em países diferentes e precisam da tradução
juramentada configurada pelos padrões estipulados pelas Juntas Comerciais. Essa
tradução terá como exigência final, a fim de produzir seus efeitos no exterior, a firma da
autoridade ou funcionário que a emitiu reconhecida pelo cartório e, posteriormente,
legalizada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) de seu Estado. O MRE (ou
Itamaraty) visando o intercâmbio cultural e comercial entre países criou diversos
escritórios regionais de representação, em nosso estado conhecido como ERESP
(Escritório de Representação em São Paulo), o qual reconhece, por cortesia, as
assinaturas desses documentos. Após esse procedimento, as representações diplomáticas
e consulares realizarão a legalização. A propósito, legalização “é a atestação legal
realizada pelos cônsules competentes de acordo com a lei consular sobre a autenticidade
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de sentenças e documentos, de acordo com a lei local onde foram produzidos.” (Nuovo
Dizionario Giuridico, 1998, p. 714, tradução nossa) 7.
Como o Brasil não é signatário da Convenção de Haia, nesse item é necessário
que os documentos aqui emitidos, para que tenham validade no exterior e produzam
seus efeitos jurídicos, possuam a assinatura do oficial reconhecida em cartório e,
posteriormente, esta seja reconhecida pelo MRE. A Convenção de Haia de 5/10/1961,
também conhecida por Convenção da Apostila, foi firmada na cidade de Haia, Países
Baixos, e suprime o requisito da legalização de documentos públicos estrangeiros entre
os países signatários. A Apostila certifica a autenticidade da assinatura, carimbo,
apostos em dado documento por um oficial habilitado. Assim sendo, esse documento
público nacional passa a ter validade no exterior.
O inverso também ocorre: os documentos emitidos na Itália, para que tenham a
sua validade confirmada no Brasil e produzam efeitos em nossos órgãos, precisam ter a
firma do funcionário, tabelião ou de quem os assinou reconhecida pelo Procurador da
República ou pelo Funcionário Administrativo da Prefeitura da cidade onde foram
emitidos e, posteriormente, legalizados pelo Consulado-Geral do Brasil em Roma ou
Milão (Anexos I e I1).

2.2. A Tradução Juramentada na Itália
Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto l’incarico
affidatomi al solo scopo di fare conoscere a chi spetti
la verità.
[Juro ter cumprido correta e fielmente o encargo que me foi confiado com a única
finalidade de mostrar, a quem de direito, a verdade].

Essa é a frase do juramento pronunciado pelos tradutores juramentados na Itália
perante o tribunal (Anexo H).
Em um artigo escrito por Claudia de Angelis e publicado em Professione –
Traduzioni giurate: Come si fa? (2009), temos a informação de que a prática para
habilitar o tradutor a realizar a tradução juramentada na Itália é feita de uma maneira
diferente, ou seja, o tradutor jura diante da autoridade do tribunal que o documento
traduzido é fiel ao documento original e está ciente das penalidades às quais incorre no
7

Legalizzazione: È l´attestazione legale, eseguita dai consoli competenti in base alla legge consolare,
dell´autenticità di sentenze e atti, in base alla legge del luogo in cui sono prodotti.
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caso de informações falsas, de acordo com o art. 76 do DPR n. 445 de 28/12/2000
(Anexo H); o perito nomeado pelo tribunal emite um protocolo de asseverazione
(afirmação) e esse documento terá o mesmo valor legal do original.
Segundo a autora, em alguns tribunais, basta que o tradutor dirija-se à
chancelaria que se ocupa desse tipo de serviço, apresente o documento original
juntamente com a tradução, devidamente selado, e assine a tradução diante de tal oficial,
o qual constata a sua validade. Para os casos de interpretação em juízo, o juiz solicita
um serviço de tradução e os tradutores são encontrados entre os Consulenti e tecnici di
ufficio (CTU) (Consultores e técnicos de ofício), convocados diretamente pelo tribunal.
Esses consultores são inscritos nas chancelarias dos tribunais, devem provar a
competência linguística e o profissionalismo e pagar uma determinada taxa para a
inscrição, mediante a apresentação de documentos pessoais, mas tal procedimento não é
uniforme, muda de acordo com as províncias; em algumas, os tradutores fazem parte da
relação dos peritos e especialistas, chamada de Ruolo dei periti ed esperti, inscritos na
Câmara do Comércio da província .

2.3 A Tradução Juramentada vista como Fato Social
Como vimos anteriormente, a atividade do tradutor público no Brasil possui
normas disciplinares regulamentadoras como o uso da lauda-padrão determinada pela
JUCESP, que obedece a critérios de medidas (a lauda eletrônica corresponde a 1000
caracteres sem espaços), dentro de um modelo onde estão inseridos os dados e
documentos do tradutor, brasão da República, páginas numeradas, rubricadas, sendo
uma atividade reconhecida dentro do território nacional porque tem fé pública e também
fora dele, através da legalização consular. Pelo fato de possibilitar a realização de atos
civis e jurídicos, o tradutor possui certas obrigações com relação ao cliente:

a) Obrigações de confidencialidade. Pelas suas mãos passam documentos comuns,
como, por exemplo, uma certidão que relata o nascimento de uma criança e também
documentos sigilosos, como um divórcio litigioso, que é considerado segredo de justiça
mas que pode ser requerido pelo Consulado para regularizar o novo estado civil do
requerente; o pedido de reconhecimento de filho ilegítimo, para que ele passe a ter o
sobrenome do pai e como descendente ter direito à cidadania italiana; um balanço de
uma empresa no qual é relatada toda a movimentação anual, seus lucros e perdas, seus
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empréstimos, suas aquisições e compromissos, seus pagamentos aos funcionários,
encargos sociais; uma ação penal que condena o réu que estava cumprindo pena no
Brasil e cuja justiça de seu país de origem solicita a sua extradição para finalizar essa
pena onde o crime havia sido cometido. Deve-se pensar que, em casos como esses,
cujos fatores pessoais confidenciais estão envolvidos, além da seriedade da situação, o
cliente vê no tradutor um desconhecido a quem ele confia uma particularidade sua. A
postura do tradutor deve ser imparcial, mas segura e, de certa forma, tranquilizadora.
b) Obrigações de responsabilidade perante o documento que lhe foi confiado e
fidelidade ao seu teor, procurando realizar a melhor tradução que transmita a
informação solicitada para a qual se dá fé pública.
c) Obediência aos prazos contidos nesses documentos porque estão atrelados aos
prazos de outros órgãos; por exemplo, a certidão de antecedentes criminais tem uma
validade de 90 dias, depois perde o valor perante as autoridades italianas. Respeitar a
agenda do cliente é primordial, pois estão em jogo diversas situações econômicas e
pessoais.
d) Seriedade e humildade. Em geral, as pessoas não estão acostumadas aos
procedimentos burocráticos cartoriais, consulares, etc., de modo que dar uma
informação pode agilizar e facilitar a obtenção de um benefício. A falta de seriedade
pode impedir uma inscrição em uma faculdade, fazendo com que o aluno perca um ano
da sua vida, talvez uma bolsa de estudos; a falta de humildade pode levar a várias
consequências desastrosas, por exemplo, cometer um erro de compreensão e produzir
uma tradução inadequada por não direcionar a dúvida de determinado termo ao setor
especializado da empresa contratante de seus serviços e ocasionar uma falha no
funcionamento de uma máquina; as consequências desse ato impensado seriam
inúmeras. O tradutor não pode ser especialista em tudo, mas pode ser um bom
pesquisador que, com muito bom senso, cuidado e atenção infinita, pode chegar a bons
resultados em seu trabalho.
e) Bom senso. Por fim, diante de problemas evidentes em um documento, como
uma certidão de nascimento na qual não consta a data do evento ou um divórcio no qual
não consta a data do trânsito em julgado, o tradutor não pode se negar a traduzi-los, mas
é seu dever alertar o cliente sobre essas imperfeições, prevenindo-o sobre futuras
(desagradáveis) surpresas.
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Segundo Cabré (2004, p. 3), “A tradução constitui uma finalidade nela mesma
porque é um texto informativo e comunicativo”. Esse conceito por ela defendido
manifesta-se, na prática, através dos atestados emitidos pelo Ufficio Anagrafe
(Departamento Anágrafe), um serviço italiano prestado aos cidadãos e que consiste em
registrar os habitantes de um município ou quando o cidadão italiano muda de
província. Não temos esse controle demográfico aqui em nosso país, realizado dessa
maneira específica, a não ser através dos censos que são realizados esporadicamente.
O Departamento Anágrafe italiano emite alguns tipos de atestados que,
comumente, não existem em nossos órgãos, mas que, de qualquer forma, já estão
“circulando” dentro deles, através das traduções juramentadas, quando atestam a
residência de uma pessoa, certificam que ela ainda se encontra viva para fins de
recebimento de aposentadoria no Brasil, fornecendo o CERTIFICATO DI VITA (Anexo J),
ou informam o estado civil do italiano que pretende se casar em um cartório brasileiro.
Dentro desse quadro, encontra-se também o CERTIFICATO CONTESTUALE DI RESIDENZA E
STATO DI FAMIGLIA

(CERTIDÃO CUMULATIVA DE RESIDÊNCIA E SITUAÇÃO FAMILIAR –

Anexo D), que tem a finalidade cumulativa de informar não só a residência da pessoa,
mas, como mencionado anteriormente, o número dos componentes de uma família.
A nota do tradutor [NT] colocada ao lado do nome Anágrafe [NT: registro dos
habitantes do município] auxilia na compreensão de quem recebe tal documento para
uma finalidade específica. Nesse sentido, conforme afirmado por Cabré (op.cit), “a
tradução é um texto informativo e comunicativo”, pois exerce um fato social no qual o
tradutor tem participação direta. Outra certidão com fins informativos, mas que nesse
caso existe nos dois países é a CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (CERTIFICATO
PENALE - Anexos L e L1), a qual tem como escopo a informação ao país de destino se o
requerente cometeu crimes contra civis ou de ordem administrativa.
Esses são alguns dos serviços prestados pelos órgãos públicos à sociedade, ou
entre os próprios departamentos, de caráter informativo sobre a vida civil do cidadão,
que, para produzirem efeitos em países estrangeiros, precisam ser juramentados.
A tradução juramentada, considerada um meio de comunicação, é um agente de
informação cujo objetivo é transpor mensagens e solucionar problemas. O ato tradutório
como um processo abrange situações culturais, linguísticas e pragmáticas que devem ser
atentamente consideradas no momento de sua execução. As diversidades linguísticas
que surgirem no decorrer do processo serão analisadas individualmente pelo tradutor,
com cautela, que deverá encontrar em suas estratégias as soluções adequadas. A
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tradução juramentada, formatada de acordo com os seus requisitos, é um documento
porque dá fé sobre o conteúdo que relata. Exerce um papel cartorial através dos
consulados ao informar, atestar os atos civis, jurídicos, comerciais, que ocorrem em
uma sociedade e que são de interesse do Direito, quando integralizam nações ao realizar
transações. O tradutor juramentado participa desse fato social ao interagir com seus
clientes colaborando, através de informações que podem prestar em cada caso, para que
o seu objetivo seja alcançado de uma maneira rápida e eficaz.
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CAPÍTULO III - Teoria do Escopo, Funcionalismo e os Atos de Fala

O objetivo desta pesquisa era o de buscar nas teorias dos Estudos da Tradução e
da Terminologia embasamento para justificar as escolhas do tradutor na realização do
ato tradutório, diante dos problemas da equivalência terminológica e das lacunas
existentes no par de línguas italiano e português. Tratando-se de língua de
especialidade, é necessário haver uma relação conceitual entre termos, mesmo que os
procedimentos cartoriais e administrativos sejam diversos. Dessa forma, direcionamos
os nossos estudos para a Teoria do Escopo e o Funcionalismo, defendida por
KATHARINA REISS e HANS J. VERMEER e, cujo objetivo primordial não é a
fidelidade ao texto de partida, mas a finalidade, ou seja, que seu conteúdo alcance o
objetivo proposto ao ser recebido pela língua de chegada, cumprindo sua função
informativa. A intencionalidade é característica de qualquer ação, ou seja, quando se
pratica intencionalmente uma ação deseja-se produzir um determinado efeito. Qualquer
ação depende da circunstância e do momento em que foi realizada. As mensagens são
transmitidas por meio de textos que sofrem o impacto das influências culturais em
ambas as línguas; sendo assim, as lacunas terminológicas decorrentes dessas diferenças
linguísticas precisam ser preenchidas de alguma forma e, nesse cenário, entram as
estratégias do tradutor para proporcionar a informação. Reiss, Vermeer (1996, p.14)
define o texto como uma “oferta informativa” dirigida a um receptor por parte de um
produtor.
Partindo do pressuposto que a comunicação entre duas pessoas ocorre quando o
emissor, por meio de um signo verbal ou não verbal, transmite ao receptor uma
mensagem, Nord (2009, p. 210), ao tratar do Funcionalismo, afirma que a mensagem
recebida terá sucesso ou não, de acordo com a cultura na qual ela está inserida e com
outras com as quais se relaciona. O tradutor, como mediador entre duas culturas
distintas, deve procurar “adequar” a tradução de maneira que produza o efeito desejado
na cultura receptora, pois, como afirma a autora, embora toda ação esteja carregada de
uma intenção, isso não é garantia para um resultado positivo. Segundo Reiss, Vermeer
(1996, p. 93), para que uma ação tenha êxito “é necessário que não ocorra nenhum
protesto contra a Oferta Informativa”. Segundo o autor (op. cit.):
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Para considerar que uma ação teve êxito é necessário que não haja
nenhum protesto contra (a) a transmissão como tal, nem contra o modo da
transmissão, (b) contra o conteúdo da oferta informativa, (c) contra o escopo da
transmissão, nem (d) contra a interpretação (quer dizer, um protesto por parte do
8

emissor contra a reação do receptor) (tradução nossa) .

Na prática da tradução juramentada, são pertinentes as informações do autor
quando se depara com a necessidade de redigir e traduzir procurações que serão
utilizadas entre países. Para que não haja protestos (segundo REISS, VERMEER) das
diferentes partes (emissor/receptor) e para que o documento/procuração (mensagem)
cumpra seu objetivo (o escopo da transmissão), é necessário seguir certas etapas pouco
convencionais nos procedimentos de tradução, devido a questões extralinguísticas como
as exigências cartoriais, exemplificadas a seguir.
Os cartórios brasileiros obedecem a uma determinada fórmula ao redigirem uma
procuração que é a seguinte:
“SAIBAM todos quantos este público instrumento de procuração bastante virem
que aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e treze (08/03/2013), nesta cidade
e comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, neste
Tabelionato, perante mim Bacharel, compareceram como OUTORGANTES”: [...]
(Anexo B)

Como foi visto em capítulo anterior, as escrituras públicas precisam de
formalidades obrigatórias como a abertura, data, qualificação das partes, teor do ato e
encerramento, para que qualquer pessoa possa saber que naquele dia, na presença do
tabelião, oficial investido de poderes, foi lavrada aquela procuração9.
Esses requisitos indispensáveis para a lavratura de um ato notarial são
fundamentados na Lei 6.015/73, e são alguns deles: o ato deve ser realizado pelo
tabelião ou por preposto por ele delegado, a aposição de assinaturas das partes deve ser
feita na sua presença, o texto deve ser redigido no idioma nacional, os atos são lavrados
em livros próprios, contendo as folhas números de segurança, não são permitidos
8

Para considerar que una acción há tenido éxito es necesário que no tenga lugar ninguna protesta
contra (a) la transmisión como tal, ni contra el modo de la trasmisión, (b) contra el contenido de la
oferta informativa, (c) contra el escopo de la transmisión, ni (d) contra la interpretación (es decir, una
protesta por parte del emisor contra la reacción del receptor).
9
(Informação telefônica fornecida por Wagner de Moraes, escrivão do 1º Tabelião de Notas e protestos
de Letras e Títulos de Atibaia, SP, no dia 13/03/2013).
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espaços interlineares em branco, as partes devem apresentar documentos de
identificação, etc. Não é possível retirar das nossas escrituras públicas essa formalidade
escrita no vernáculo, pois acarretaria na anulação do documento, porém, com relação ao
texto vertido, pode-se, com critério e bom senso, torná-lo compreensível para o órgão
estrangeiro receptor, como se pode conferir na versão realizada e aqui apresentada no
Anexo B1. Para muitas das expressões usadas nesses documentos, não há equivalências
entre as duas línguas comunicantes, uma vez que, na língua de partida, essas
fraseologias são usadas porque fazem parte de uma tradição cartorial.
Outra situação refere-se às procurações para pessoas jurídicas em que o
outorgante italiano deve conceder poderes ao outorgado brasileiro para a realização de
atos em seu nome. Para evitar que a tradução desse documento não seja aceita pelo
cartório brasileiro, um procedimento é fazer uma versão não juramentada do texto da
procuração não lavrada em cartório de acordo com o Artigo 654 § 1º do C.C. brasileiro,
que deve conter: a indicação do lugar onde foram passadas, a qualificação do outorgante
e outorgado, a data e o objetivo da concessão desses poderes e a sua extensão, como se
verifica no Anexo C – Modelo de Procuração Ad Judicia Et Extra. Esse esboço de
procuração será remetido ao advogado daquele país, para que sejam feitas as alterações
possíveis de acordo com os padrões locais. Com o texto modificado dentro dos limites
legais permitidos, o tabelião italiano lavra a procuração definitiva (Anexo C1) que será
traduzida para o português (Anexo C2) e posteriormente registrada em nossos cartórios
e Junta Comercial.
Como pudemos acima constatar, o documento visto como ato comunicativo
sofre o impacto cultural quando é inserido nesse ordenamento jurídico diverso e, no
caso da procuração, somente produzirá efeitos no país-alvo se preencher todos os
requisitos exigidos por aquele país. Dessa forma, as procurações redigidas na Itália já
são redigidas dentro dos moldes brasileiros para que o procurador aqui no Brasil tenha
todos os poderes necessários outorgados pelo outorgante e possa realizar com êxito, em
cada departamento específico e em seu nome, os atos que aquele lhe confere. A falta de
um item na procuração pode prejudicar o desempenho do procurador perante os órgãos
brasileiros. Como se vê no Anexo C1 - Procura, o item “c”: ricevere citazioni giudiziali
in azioni proposte contro il Mandante e seguire dispute in nome del medesimo, secondo
la Legge Brasiliana (receber citações judiciais de ações ajuizadas contra o Outorgante e
acompanhar demandas em nome do mesmo, de acordo com a Lei Brasileira).
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O tradutor deve fazer uso de variantes para traduzir o sentido do texto, segundo
Reiss, Vermeer (1996, p. 26), mas essas variantes devem corresponder à mesma leitura.
Isso se aplica à formalidade no encerramento de atos lavrados pelos cartórios italianos:
“Il tutto con promessa di rato e valido e senza che da chiunque si possa eccepire difetto
di poteri o di mandato”, que corresponde à formalidade brasileira: Tudo o que darão
como bom, firme e valioso, como se por eles praticados.
Ou ainda: “Il tutto ritenendo per rato e valido quanto dallo stesso delegato sarà
sottoscritto, nel rispetto della normativa fiscale brasiliana”, que corresponde a: Tudo
aquilo que for por ele subscrito, será considerado rato e válido, respeitando as normas
fiscais brasileiras.
É relevante a colocação feita por Nord (2009, p. 211): “o funcionalismo faz uso
de métodos descritivos (por exemplo, análises de textos) para identificar e comparar
normas e convenções comunicativas válidas em distintas comunidades culturais”. Dessa
forma, é essencial compreender o texto de partida e interpretá-lo para conduzi-lo ao seu
objetivo. A tradução não é apenas uma transposição de signos. A competência do
tradutor é fundamental para o processo tradutório, porém não se resume apenas à
compreensão textual há pouco citada, mas à análise total e imediata que o tradutor fará
sobre o destino de tal documento, nas interferências linguísticas que influenciarão na
produção da informação, que posteriormente deverá ser remetida a setores
provavelmente diversos dos nacionais.

Na prática da tradução juramentada, isso

significa que, se não se sabe para que serve uma CERTIDÃO

DO USO DO SOLO

(CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA), os termos ali utilizados não terão sentido
para quem os traduzir e o resultado final poderá ser prejudicado (essa certidão,
utilizadas em ambos os países, é um documento com informações sobre as atividades
permissíveis ou toleradas e o parcelamento do solo no município).
É relevante mencionar que, quando se fala em “interpretar” o texto lavrado, essa
interpretação não ultrapassa os limites da compreensão pelo tradutor do seu teor e qual a
sua finalidade, ou seja, nada é traduzido/vertido supondo-se além do que está escrito.
Nesse sentido, não pode o tradutor, conhecendo o modelo de uma procuração, “supor”
uma data de assinatura que não foi aposta pelo cartório originário, mas que consta na
legalização da assinatura desse oficial do cartório posteriormente legalizada por um
órgão superior do mesmo país de origem (Tribunal ou Consulado) e reproduzi-la na sua
tradução.

Se o cartório recebedor (na língua de chegada) entender que houve

dedução/interpretação do tradutor, a tradução será recusada.
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3.1 A Intencionalidade da Ação e os Atos de Fala
De acordo com Nord (2009, p. 212), “O funcionalismo é baseado na teoria da
ação”. Uma ação pressupõe um ato intencional, pois visa produzir um efeito e, nesse
sentido, podemos coligar o Funcionalismo à Teoria dos Atos de Fala de Austin, quando
pensamos na função dos verbos performativos os quais realizam ações específicas ao
“certificar, homologar, batizar, nomear, etc.”, se pronunciados por autoridades
investidas de poder.
Dessa forma, é totalmente pertinente a teoria defendida por John L. Austin,
contida em seu livro Cómo hacer cosas com palavras, 1962 (Título original: How to Do
Things with Words), cuja compilação sobre suas conferências a respeito dos Atos de fala
foi feita por seus assistentes, e, segundo a qual, o enunciado passou a ser relacionado
com uma determinada situação. De acordo com o autor, emitir uma expressão é realizar
uma ação. A essa oração, Austin chama de “performativa”, que deriva do inglês to
perform, que significa “realizar”; o próprio verbo “realizar” pressupõe já um substantivo
anterior, isto é, uma “ação” – quem realiza alguma coisa, realiza uma ação. (1971, p.
48-51). Esses enunciados não descrevem ou registram alguma coisa, não são nem falsos
nem verdadeiros, mas para que as ações manifestadas através deles sejam realizadas
com sucesso, é necessário que as circunstâncias sejam adequadas, caso contrário os atos
decorrentes serão nulos.
Discorrendo sobre os pontos principais da teoria dos Atos de fala, o ato de
expressar a oração consiste simplesmente em dizer algo: são as palavras, as sentenças
pronunciadas, ato este denominado por Austin de “locucionário”. Todavia, se essa
oração for pronunciada dentro de circunstâncias apropriadas, por uma determinada
pessoa com um fim específico e for aceita pelo outro que dela participa, o que a pessoa
disse vale como uma ação, procedimento que Austin denomina de “Ato ilocucionário”.
No mundo jurídico, o ato ilocucionário se realiza, por exemplo, nas palavras do oficial
investido de poderes que “CERTIFICA” o nascimento de uma criança, na data, mês,
ano e horas precisas, na presença de testemunhas qualificadas, registradas e subscritas
no ato. Ao certificar o nascimento daquela criança em cartório, que a partir daquele
momento recebe o nome de seus pais, o ato praticado implicará na produção de efeitos
jurídicos, pois alcançou seu objetivo, ou foi realizado “com sucesso”, como afirma
Austin. São palavras que pronunciadas têm uma “força ilocucionária”. O proferimento
do verbo “CERTIFICAR” realiza o ato. O terceiro ato é chamado de “perlocucionário”,
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segundo o qual uma oração pronunciada pode provocar em quem a ouve uma reação,
uma consequência. Assim, ao se dizer: “O uso da nicotina mata”, pode-se persuadir o
fumante a abandonar o cigarro, convencê-lo, assustá-lo ou simplesmente irritá-lo.
A teoria dos Atos de fala está centrada nos atos ilocucionários que são atos
convencionais (1971, p. 152). O ato ilocucionário, distinto do ato perlocucionário, que
produz uma consequência, está conectado à produção de efeitos, porque, se dele não se
obtiver nenhum efeito, ele não terá sido realizado de maneira satisfatória. Citando o
exemplo anterior, o efeito produzido é a certificação do nome que a criança recebeu de
seus pais feita pela autoridade do oficial do Cartório Civil. O ato não seria válido se
tivesse sido lavrado por funcionário do cartório não autorizado para essa função. A
força ilocucionária ocorre no momento em que certa expressão está sendo usada e por
quem a pronuncia, por exemplo, nos mandados de averbação o Juiz “manda” (e não
solicita) ao oficial de justiça que cumpra tal averbação (é a força da palavra usada por
pessoa investida de poderes).
Juridicamente, para que o ato produza seus efeitos, é necessário: “I - agente
capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável e III - forma prescrita
ou não defesa em lei” (Código Civil Brasileiro, art. 104, 2002). Existem atos (atos
públicos) que se não forem praticados pelo tabelião mediante escritura pública, se forem
feitos por particular, não produzem os efeitos necessários, são nulos; assim como o ato
solene do casamento, o ato de transmissão de domínio de propriedade, etc. Segundo
Diniz (2013, p. 69), “ato público é aquele efetivado por escritura pública na presença de
um notário, sendo um ato autêntico”. Assim sendo, poderemos constatar no tópico
seguinte, em análise de documentos que apresentamos no decorrer de nossa pesquisa, a
força do enunciado manifestada em atos públicos praticados por pessoas investidas de
poderes em situações que são convencionais.

3.2 A Ação desempenhada pelo Verbo na Linguagem Jurídica
Existe uma preferência pela categoria nominal para classificar os termos,
segundo Maciel (2001 p. 90), porém, na linguagem jurídica, como foi visto, os verbos
exercem um papel de fundamental importância, pois realizam atos quando ordenam,
declaram, outorgam, homologam, constituem, estabelecem alguma coisa.
Considerando a Teoria dos Atos de fala, pode-se constatar em diversos
documentos lavrados em nossos cartórios o emprego de verbos que podem ser
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considerados performativos, que realizam ações, e, a exemplo de como Austin afirma, é
necessário estar na “1ª pessoa do singular, no tempo presente do indicativo e na voz
ativa” (AUSTIN, 1971, p. 49); exemplos desses enunciados são: “Eu, tabelião, certifico;
atesto;” ou em sentenças: “Decido, Homologo o acordo, Decreto o divórcio”.
Na análise feita por Maciel (2001, p. 92-93), a autora salienta a importante
função do verbo em um contexto jurídico e a diferença que ele produz dentro de um
enunciado comum. Seguindo seu raciocínio, citamos o verbo “despachar”, que dentro de
um contexto jurídico decide, ordena e, fora dele, tem o significado de mandar embora
uma pessoa.
Austin (1971, p. 198-210) distingue cinco classes de verbos, (com as quais ele
próprio afirmava não estar satisfeito). Em suas conferências relatadas por alunos e
assistentes, fez várias afirmações, dentre as quais, o quanto era difícil relacionar os
verbos performativos, visto que as ações estavam sujeitas a infortúnios como uma
intenção não sincera, por exemplo, que podia “infectar” os atos impedindo-os de se
consumar e como consequência seriam nulos ou falsos. Aqui, são apresentados os cinco
verbos com uma sucinta definição:
1. Verbos judicativos: correspondem ao ato de “emitir um juízo, oficial ou
extraoficial, baseado em provas ou razões, com relação a valores e fatos”:
absolvo, condeno, estabeleço, julgo, determino, faço, ordeno, etc.
2. Verbos executivos: referem-se ao exercido de poder, direitos ou influências, por
exemplo: destituir, reduzir, rebaixar (de categoria), demitir, designar, ordenar,
mandar, multar, exigir (pagamento de imposto), votar, nomear, escolher,
reclamar, perdoar, renunciar, advertir, aconselhar, advogar, suplicar, pedir,
anunciar, invalidar, revogar, anular, sancionar, vetar, etc.
3. Verbos compromissórios: assumem ou declaram uma intenção; têm como caso
típico a promessa e o comprometimento de alguém a fazer algo; incluem
também as adesões, intenções, tomar partido: prometer, pactuar, contratar,
obrigar-se, propor-se, jurar, garantir, assegurar, opor-se, etc.
4. Verbos comportamentais: referem-se às atitudes e comportamento social, como
pedir desculpas, felicitar, elogiar, dar os pêsames, desafiar, etc.
5. Verbos expositivos: são os mais difíceis de definir, porque indicam o modo em
que nossas expressões se encaixam em um argumento ou conversa, o modo
como estamos usando as palavras, por exemplo: afirmo, observo, informo,
pergunto, contesto, concedo, suponho, exemplifico, entre outros.
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Tomamos como exemplo, dos verbos citados por Austin, alguns dos verbos
judicativos e executivos, que nos interessam de maneira particular:
Verbos Judicativos: absolvo, condeno, estabeleço, considero, interpreto,
entendo, determino, calculo, classifico, descrevo, caracterizo, analiso.
De acordo com Austin (1971, p.200), “Um judicativo é um ato de tipo judicial,
como coisa distinta dos atos legislativos ou executivos, que são ambos executivos. [...]
Os judicativos têm conexões óbvias com a verdade e falsidade [...]” (tradução nossa).10
“Porém, alguns atos judiciais, no sentido amplo, são executivos” segundo o autor, ou
seja, são realizados devido à investidura de poder de quem os declara. Expondo o
exemplo dado pelo autor, um pronunciamento de um Juiz feito em uma audiência ou na
voz de um árbitro de uma partida de futebol quando expulsa um jogador, concretiza-se
em virtude de uma posição oficial. “Como atos oficiais, a determinação de um Juiz cria
direito” (1971, p. 201; tradução nossa)11. A ordem proferida por um Juiz tem valor de
título executivo, por exemplo, nas nossas sentenças: Homologo o acordo entre as
partes. Determino a apreensão dos bens. Converto a separação em divórcio. A partir
dessa sentença, é expedida uma certidão que é enviada ao Cartório de Registro Civil das
Pessoas Naturais para que essa decisão seja averbada no verso da certidão de casamento
dos ex-cônjuges, com a intenção de informar o novo estado civil destes. Tal decisão
produziu um efeito jurídico: os requerentes, a partir do pronunciamento do Juiz,
possuem um novo estado civil: divorciados e após o trânsito em julgado da sentença (ou
seja, quando a sentença se torna coisa julgada), eles podem contrair novo matrimônio. O
fato jurídico novo que esse ato ilocucionário produziu, cujo efeito é o atual estado civil
dos requerentes, é de interesse do Direito, especialmente quando essa informação deve
atravessar fronteiras para a realização de outro ato (um casamento no exterior). O
tradutor participa diretamente na informação desse ato jurídico, quando também
certifica a informação através do seu ofício nas traduções e versões que produz.
Ao relacionar os judicativos com os compromissórios, Austin faz uma reflexão
sobre o compromisso que se assume ao se fazer um julgamento e assim afirma que “os
judicativos têm um efeito no Direito, sobre nós mesmos e sobre os outros” (1971, p.201;

10

Un judicativo es un acto de tipo judicial, como cosa distinta de los actos legislativos o ejecutivos, que
son ambos ejercitativos.[...]Los judicativos tienen conexiones obvias con la verdade y la falsidade [...]”.
11
[...] la determinación de un juez crea derecho;”
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tradução nossa) 12 . O efeito que um veredito errado pode acarretar na vida de uma
pessoa, na sua condenação ou absolvição, pode também agir diretamente sobre quem
julgou erroneamente o ato praticado.
Inúmeros são os casos em que esses Atos de fala são pronunciados em certidões
que atestam, certificam, declaram atos praticados, fatos ocorridos na vida de uma
comunidade. Na língua de especialidade, os verbos realizam ações específicas quando
pronunciados por oficiais investidos de poderes e direcionados com objetivos
determinados, dentro de um contexto jurídico. Pode-se dizer que o mesmo ocorre com
relação às traduções juramentadas que certificam e dão fé pública ao teor de atos
praticados, lavrados e traduzidos, os quais geram direitos e obrigações a todas as partes
neles envolvidas, inclusive ao tradutor.
Mostramos, a seguir, alguns verbos executivos empregados na lavratura dos
atos realizados pela administração pública, evidenciando a importância que exercem na
linguagem jurídica, sempre relacionada com a Teoria dos Atos de fala:
Nas Certidões emitidas por Oficiais de Cartório e Tradutor Público: “Certifico e
dou fé”: é um ato oficial executivo emitido por pessoa investida de poder e tem caráter
compromissório, pois vincula aquela declaração feita pelo declarante a uma verdade,
cuja autenticidade é confirmada através da autoridade que o oficial do cartório possui.
Ao realizar a tradução/versão juramentada o tradutor, por sua vez, certifica e dá fé ao
teor daquele documento lavrado.
Nos atestados e certidões emitidas por órgãos administrativos: atesto, declaro,
certifico: são atos realizados pela administração pública em função de seu poder
executivo; são ações constatativas, porque comprovam uma realidade: “Atesto que João
ainda se encontra vivo”. Essa certidão de vida, emitida pelo Departamento Anágrafe
italiano a cada seis meses, permite que a pessoa receba uma pensão a que tem direito no
país estrangeiro no qual atualmente reside. Esse Ato de fala “Atesto”, como expressão
constatativa, pode ser “verdadeiro ou falso”, segundo a concepção de Austin, e vincula
quem a declara a uma verdade, com consequências jurídicas pela sua declaração
verdadeira ou falsa.
As expressões constatativas diferenciam-se, portanto, dos atos performativos,
que podem ter um resultado positivo ou não (“feliz ou infeliz”, nas palavras de Austin);

12

Los judicativos tienen un efecto, en Derecho, sobre nosotros mismos y sobre los demás.
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uma advertência pronunciada por um árbitro de futebol tem eficácia dentro da sua
jurisdição, ou seja, o campo, mas seria nula se pronunciada fora dele.
Nossa análise limitou-se a mostrar como esses Atos de fala fazem parte da
realidade jurídica e como Austin, através da sua visão filosófica, vinculava diretamente
o uso da linguagem à ação. Essa ação é explicitamente constatada na redação de
documentos cartoriais e na própria tradução juramentada.
No início deste Capítulo III, dissemos que, segundo Nord (2009, 212), emitir
uma expressão é realizar uma ação. Pressupostos gerais da comunicação constatam que
esta ocorre a partir do momento em que, intencionalmente, o emissor transporta a
mensagem a um receptor que a recebe e a decodifica.

A atividade intercultural

realizada pelo tradutor e que pode incluir conselhos e advertências é denominada por
Nord (2009, 214) “ação translativa”. Essa interação ocorre mediante a participação
direta do tradutor ao informar sobre os procedimentos cartoriais, reconhecimento de
assinaturas, legalizações, validades de documentos, prazos consulares ou conselhos
particulares sobre as mais diversas situações, facilitando e agilizando a conclusão do
ato. O convívio tradutor-cliente perdura mesmo depois do documento finalizado e do
objetivo atingido, no sentido de que outros novos fatos são gerados em decorrência de
uma primeira tradução realizada. A certificação e a fé pública aposta na tradução selam
o compromisso do tradutor com a verdade textual e responsabilidade permanentes sobre
a tradução que realizou.

Dessa forma, o texto cumpre sua finalidade informativa

preconizada pela Teoria do Escopo.
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CAPÍTULO IV – Equivalência e Linguagem de Especialidade

4.1 Noções sobre Equivalência
Desde a Antiguidade, os conceitos sobre equivalência sofrem reflexões,
questionamentos e modificações defendidas através dos estudos de seus teóricos.
Cícero, em De optimo genere oratorum (O melhor gênero de oradores) – 46 a.C., ao
traduzir, já não se prendia às palavras, pois estava preocupado com o efeito que elas
causavam em seu discurso. São Jerônimo, em De Optimo Genere Interpretandi (A
Pamáquio, sobre o melhor método de tradução), quando traduzia do grego, com exceção
das Sagradas Escrituras, fazia-o baseado na ideia e não na palavra 13. O Papa Damaso,
ao chamá-lo para traduzir a Bíblia para o latim, queria que ele fosse fiel aos textos
visando a uma uniformidade na liturgia. Assim sendo, São Jerônimo desenvolveu duas
técnicas de traduzir, uma fiel aos textos das Escrituras Sagradas, em que as palavras não
deviam ser alteradas, e outra na qual recorria ao sentido quando o texto fugia ao âmbito
religioso.
Não existe um consenso absoluto ao se definir o termo equivalência, mas se
sabe que na língua de especialidade, em que palavras são substituídas por termos, devese buscar uma equivalência de sentidos que possibilite a comunicação entre
especialistas. “O bom tradutor é o que sabe captar para a sua própria língua o ‘sentido’
original do texto, traduzindo as ideias e não as palavras” (VILELA, M. 1989, p. 493).
Pela concepção de Reiss, Vermeer, “a equivalência expressa a relação entre um
texto final e um texto de partida para que possa cumprir de igual maneira a mesma
função comunicativa em suas respectivas culturas” (1996, p.124). O texto visto pelo
autor como uma informação com destino certo deve transmitir o mesmo valor de
conteúdo mesmo dentro das diversidades linguísticas e culturais.
Na língua comum, “as unidades lexicais são consideradas equivalentes se, ao
compararmos as características essenciais e complementares das unidades lexicais nas
duas línguas, há correspondência entre as características essenciais” (Baccin, 2003, p.
220). Por exemplo, a unidade lexical casa em português, equivale à unidade lexical casa
em italiano, house, em inglês, maison em francês. Segundo Baccin, essa equivalência é
possível porque o traço distintivo funcional moradia é comum a todas essas unidades.
Sabe-se que as soluções habitacionais diferem em cada país e que as casas brasileiras,
13

AZENHA JR., João (USP) 2012 – Linguística e tradução: equivalência (aula 1 – Tópicos em Tradução).
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italianas, inglesas e francesas não são idênticas. No entanto, esses traços distintivos nãofuncionais não impedem que se estabeleça uma equivalência14.
Na língua de especialidade, essas “características essenciais” são consideradas
ao se fazer a comparação entre conceitos que irão definir os termos e suas identidades
nas diferentes línguas. Sob a ótica de Reiss, Vermeer (1996, p. 117):
A relação de equivalência entre elementos individuais de um par de textos
não implica que exista equivalência textual, em um plano geral. E o inverso:
a equivalência textual em seu conjunto não implica que exista uma
equivalência entre todos os segmentos ou elementos textuais de um par de
textos (tradução nossa)15.

Essa equivalência textual parcial é também confirmada pela observação feita por
Henriques e Andrade (2010, p. 3-4) a respeito de sinonímia e equivalência, que será
demonstrada posteriormente na apresentação na análise que será feita nos documentos
Termo de audiência/Verbale d´udienza :
Só se podem considerar como sinônimas as palavras que se podem substituir
em qualquer contexto sem a mais leve mudança ou no sentido cognitivo ou
no afetivo (Ullman, citado por Lyons (1979, p. 476) [...] isto significa que, na
prática, não existe sinonímia absoluta: não existem palavras com significados
idênticos, mas, sim, equivalência de sentidos.

Na realidade, existe um grande consenso entre autores sobre a equivalência de
sentidos. De acordo com a Teoria do Escopo de Reiss, Vermeer, a tradução é orientada
para o texto de chegada e a pergunta que o tradutor se deve fazer é: “a qual escopo estou
fazendo esta tradução?” Suprir a necessidade do destinatário é o fator primordial e, sob
esse ângulo, o texto de partida será visto como uma oferta informativa.
Para se falar de tradução de língua de especialidade, deve-se ter em mente certo
tipo de texto, que, embora seja fechado, dentro dos padrões e características que cada
setor possui de maneira muito particular, sofre influências socioculturais. Nem sempre o
documento recebido pelo tradutor, tanto na língua de partida quanto de chegada, tem o
14

BACCIN, Paola G. (USP) 2012 (aula): Presença da Língua Italiana na Cultura e na Terminologia
Gastronômica Brasileira: Análise e um Modelo de Glossário.
15
La relación de equivalência entre elementos individuales de una pareja de textos no implica que exista
equivalência textual em un plano general. Y a la inversa: la equivalencia textual en su conjunto no
implica que exista una equivalencia entre todos los segmentos o elementos textuales de una pareja de
textos.
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mesmo texto-padrão ou é emitido pelo mesmo órgão. O tradutor tem autonomia para
manipular esse texto para que tenha a eficácia desejada, sendo essa afirmação
condizente com a teoria defendida pelos autores “o texto-meta deve ser compreensível
para o receptor-meta e deve ter um significado na situação e cultura que o recebe”
(REISS, VERMEER, 1996, p. 94).
Com base nas ideias de Reiss e Vermeer, Nord (2009, p. 217) transcende em
suas reflexões, quando constata a visão futura que o tradutor deve ter sobre “as
necessidades e expectativas” de seu cliente e decidir sobre a produção do texto que
cumpra tal necessidade. Entretanto, observa a autora que, em se tratando de línguas e
culturas diferentes, “consequentemente, o tradutor não pode oferecer ao público-meta a
mesma quantidade e qualidade de informação que o autor original ofereceu aos seus
destinatários”; assim, um novo tipo de informação é produzido.
Esse pensamento é concluído quando a autora (2009, p. 218) afirma que “o
escopo da tradução determina a forma de equivalência exigida para uma tradução
adequada”. Cria-se, portanto, a equivalência em cada tradução que se faz, visando à
melhor tradução dentro de universos linguísticos e pragmáticos diversos; nem sempre
uma tradução será totalmente equivalente mediante a substituição de um termo pelo
outro, em decorrências das diferenças linguísticas, socioculturais, de ordenamentos
jurídicos, entre outros fatores. Todavia, é bastante natural, ao se falar em tradução,
remeter-se imediatamente a uma equivalência entre conceitos, entre objetos que se
substituem uns pelos outros, entre termos que se correspondam da melhor maneira
possível para se realizar a comunicação. De acordo com Morini (2007, p. 60-62), “a
equivalência é um conceito irrenunciável”; buscá-la no intuito de obter técnicas e
procedimentos fixos para realizar o ato tradutório é uma ilusão. Todavia, é impossível
se pensar em tradução sem pensar em equivalência, “porque deve existir alguma relação
entre texto de chegada (TC) e um texto de partida (TP) [...]” (MALMKJAER, 1999,
apud MORINI, 2007, p.61). (tradução nossa)16.
Morini ainda cita Mona Baker sobre o polêmico termo em sua obra intitulada In
Other Words, que constata que “o termo equivalência é adotado em seu livro por

16

Kirsten MALMKJAER, Translation and Linguistics: What does the Future Hold?, 1999, pp. 263-73.
“[…] perché ci deve essere un qualche rapporto [some sort of relationship] tra un testo d´arrivo (TA) e un
testo di partenza (TP) […]”
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comodidade, porque a maior parte dos tradutores é habituada a ele” (grifo nosso) 17.
Portanto, o termo Tradução remete ao termo Equivalência no sentido de haver uma
relação entre textos, qualquer que seja. Diante desses conceitos, verifica-se que a
tradução está atrelada à “equivalência” resta saber de que maneira se não existe, muitas
vezes, substituição absoluta de um termo pelo outro. Pode-se dizer que se busca uma
correspondência que se encaixe, que se aproxime, que explique o termo em questão.
Conceitos como equivalência, fidelidade ou iniciativa do tradutor são colocados para
Eco (2007, p.17) como uma “negociação”. Fazendo uso de suas palavras tão
apropriadas, negocia-se para obter um resultado final adequado ao objetivo esperado e,
como em toda negociação, a perda faz parte desse processo, mesmo que seja pequena.
Na tradução de texto especializado, ela ocorre quase sempre, visto que os ordenamentos
jurídicos são diferentes, as divisões setoriais municipais são distintas, os formulários
utilizados por esses setores são diversos; as práticas cartoriais são outras; o sistema
escolar e as disciplinas ministradas são específicas, a própria avaliação do aluno, através
da nota, é um conceito particular adotado pelo sistema escolar de cada país. Na Itália, a
avaliação de um aluno, em determinados cursos, é dada de zero a trinta. Esse dado é
mantido na íntegra em uma tradução juramentada, às vezes com uma pequena nota
esclarecedora, pois será a Diretoria de ensino ou a própria faculdade que fará a
equivalência das disciplinas, isso não é competência do tradutor.
Reafirma-se que a equivalência é criada a cada situação de modo particular,
objetivando-se sempre a fidelidade da informação e o escopo da tradução.

4.2 A Linguagem de Especialidade
Hoje, para se abordar o tema sobre o que é a Linguagem de Especialidade,
precisa-se levar em conta o atual panorama socioeconômico mundial, com os avanços e
descobertas diárias da ciência, tecnologia e informática, que através da linguagem
específica busca a comunicação entre países na necessidade de fazer o intercâmbio de
seus produtos. Assim, diversos são os conceitos sobre a definição de Linguagem de
Especialidade e o seu papel no mundo globalizado. Pela concepção de Maciel (2001, p.
40),

17

Mona BAKER, In Other Words. A Coursebook on Translation, Routledge, London, New York, 1992,
p. 5 “[...] il termine equivalenza viene adottato in questo libro per comodità [for the sake of convenience]
– perché la maggior parte dei traduttori è abituata a esso [...]

37

Entende-se por linguagem de especialidade o repertório linguístico usado
pelos

especialistas

de

áreas

técnicas,

científicas,

artesanais

e

ocupacionais.[...]. Sua marca distintiva é, em primeiro lugar, a seleção
lexical, por isso os termos se constituem em sua característica mais evidente.

A linguagem jurídica possui marcas distintivas que pertencem às línguas
setoriais e que a separam da língua comum, porém cumpre observar que não é uma
linguagem particular, segundo Maciel (2001, p. 82), porque muitos termos são retirados
da linguagem comum. São diversos os autores que compartilham a mesma opinião de
que a linguagem comum e a linguagem de especialidade se entrelaçam e muitas vezes a
barreira que as separa é mínima, imperceptível, dificultando o trabalho dos
terminólogos na difícil tarefa da denominação de termos para a produção de glossários.
Na análise sobre a relação entre terminologia e tradução feita por Cabré (2004,
p. 13), a autora afirma que “é difícil, para não dizer impossível, traçar uma linha
divisória nítida entre a noção do que é geral e o que é especializado, aplicado a qualquer
campo relativo ao conhecimento ou à linguagem” (tradução nossa) 18 . Visto que as
atividades das pessoas se desenvolvem dentro de áreas especializadas, essa terminologia
passa a fazer parte do quotidiano delas de uma maneira tão inconsciente que acarretam
na banalização do termo, segundo a autora. A linguagem bancária é setorial e ao mesmo
tempo comum porque faz parte da vida diária das pessoas solicitar um extrato bancário,
pagar uma fatura ou duplicata, resgatar dividendos, fazer uma aplicação em um fundo.
De acordo com De Mauro (1994, apud SCARPA, 2001, p. 17), “grande parte
das palavras que se usam todos os dias provêm de âmbitos especializados; 2/3 do
vocabulário da língua provêm de línguas especiais e 40% dos quais são da ciência”
(tradução nossa)19.
Em um primeiro momento, pode-se dividir a língua de especialidade em dois
grandes setores: das Ciências Exatas, que abrangem a Matemática, Física, Química e
das Ciências Humanas, que englobam o Direito, a Sociologia, a Filosofia, a Linguística,
entre outras. Dentro dessas duas grandes áreas, surgem as ramificações que nos
conduzem às diversas profissões atuais. Quando se fala em Direito, o leque de
oportunidades é vastíssimo: Direito Civil, Administrativo, Comercial, da Tecnologia da
18

Resulta difícil, por no decir imposible, trazar una línea divisória nítida entre la noción de lo que es
general o especializado aplicada a cualquier campo relativo al conocimiento o al lenguaje.
19
[…] secondo De Mauro (1994a, pp. 310-311, 320, 323) gran parte delle parole che si usano tutti i
giorni proviene da ambiti specialistici: in particolare provengono da lingue speciali ben due terzi del
vocabolario di una lingua, il 40% dei quali da scienze dure.
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Informação, do Consumidor, Penal, Trabalhista, etc. Para cada setor específico, existe
uma linguagem específica cuja padronização terminológica pode ser obtida de maneira
uniforme nas áreas das Ciências médicas e biológicas, visto que tantos termos são
extraídos do grego e latim. A univocidade entre conceito e termo foi objeto de estudos
para Eugen Wüster que, em 1913, apresentou sua tese de doutorado cujos estudos eram
direcionados para a eletrotécnica. A partir desses estudos, criou o dicionário The
Machine Tool (1968), no qual desenvolveu os princípios da Teoria Geral da
Terminologia (TGT). A normatização buscada por ele visava facilitar a comunicação e
entendimento entre os especialistas. Naquele momento, não se questionava a evolução
rápida da ciência e tecnologia e, consequentemente, a influência na linguagem dos
novos termos decorrentes dessa evolução e a necessidade de normas mais flexíveis que
acompanhassem o surgimento desses termos na comunicação. Sob esse aspecto, com o
progresso acelerado dos anos 90, tornou-se difícil pensar em padronização
terminológica. A Teoria de Wüster tornou-se então incompleta para a nova realidade,
despertando novos estudos que seriam propostos por Maria Teresa Cabré, sob o nome
de Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) que, como o próprio nome relata,
preocupava-se com a elasticidade dos termos dentro de uma comunicação especializada
(Remenche, M. 2010, p. 343-364).
Os diversos tipos de textos são assim direcionados aos setores específicos, com a
finalidade de levar à comunicação. De uma maneira sucinta, pensamos nos textos
publicitários que usam de todas as artimanhas para chamar a atenção do comprador; das
receitas médicas prescritas cujo entendimento é restrito à área farmacológica, com
exceção dos próprios médicos; dos textos jurídicos cuja utilização se movimenta entre
acórdãos de tribunais que interessam principalmente aos advogados ao redigir seus
recursos, a um mandado de citação cujo conteúdo é compreensível pelo citado; dos
textos codificados nas comunicações feitas pelos jovens em seus celulares.

São

infinitos os tipos de textos usados na comunicação.
Quando se pensa em língua de especialidade em sentido estrito, afunila-se o
discurso. Mesmo assim, a especificidade é, em determinados setores, bastante
abrangente, de acordo com os objetivos que se pretende atingir com a informação
através dos meios de comunicação atuantes. A ciência é de interesse de todos, não só de
especialistas. Uma notícia científica sobre a descoberta de uma supernova precisa ser
contada em uma linguagem flexível para ter o alcance desejado na venda de uma revista
ou jornal. Hoje, existe já uma grande preocupação entre alguns profissionais da área do
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Direito, que defendem a linguagem jurídica ao alcance de todos e principalmente de
seus próprios clientes, na ansiedade destes em compreender o teor de uma decisão
judicial que lhe diz respeito. As informações de utilidade pública precisam, através de
uma linguagem simples e objetiva, atingir seu público-alvo. Assim, quando pensamos
na tradução realizada em qualquer área da língua de especialidade, muitos fatores
precisam ser observados. Como foi dito anteriormente, se não existe equivalência, mas
correspondência entre termos, a tradução, como oferta informativa, é feita com critérios
que possam caracterizá-la como uma tradução adequada para aquela situação específica
e realizada com os melhores esforços do tradutor para que se obtenha um bom produto
final, principalmente quando se refere à tradução de documentos.

4.3 Definindo Termo
Na língua comum, o homem faz uso das palavras para expressar-se no meio em
que vive.

No universo jurídico, a palavra é um instrumento fundamental para o

profissional do Direito, que através dela manifesta suas alegações em defesa ou
acusação de uma pessoa. Nos estudos lexicológicos, a palavra é denominada lexemas ou
unidades lexicais, enquanto que na língua de especialidade as palavras são chamadas de
termos. O termo é objeto de estudos da Terminologia, outro ramo das ciências do
léxico, que, como citamos no capítulo anterior, é característica da língua de
especialidade que busca uma sistematização específica para cada setor.
Definimos com Maciel (2001, p. 41) que “o termo é o item tematicamente
marcado que se constitui na unidade lexical da linguagem de especialidade.” Enquanto a
unidade lexical pertence à língua geral, o termo pertence à língua de especialidade.
As palavras de uso geral podem ser polissêmicas e genéricas. Para distinguir
diferenças, identificam-se os traços distintivos, segundo Baccin, (2003, p. 216):
Denominamos traços distintivos funcionais, todas as características que
distinguem dois elementos e que estabelecem um novo nível de seleção, ou
seja, aqueles que, ao terem aplicados o princípio da comutação, apresentam
uma diferença significativa, gerando duas unidades linguísticas.

Os termos são monossêmicos, buscam padronização na denominação de
conceitos para que sejam mais eficazes e eficientes, mas constatamos anteriormente que
“também estão sujeitos às variações devido ao contexto social de uso”, segundo
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Remenche (2010, p. 358, apud Cabré, 1998).

A Terminologia tem por objeto a

atribuição de denominações aos conceitos, parte de uma definição e cria o termo
(processo onomasiológico). Através desse princípio, cabe ao tradutor criar neologismos
terminológicos (uma das estratégias da tradução) para suprir lacunas do vocabulário
técnico da língua de chegada. Esses neologismos tornam-se parte de um banco de dados
individual de cada tradutor que serve como uma das suas ferramentas de trabalho. O
tradutor faz uso da terminologia para desenvolver suas traduções atuando como
terminólogo nessa situação particular.
Como exemplo de neologismo, podemos citar a CERTIDÃO

DE OBJETO E PÉ

(Anexo F), que vertida ao idioma italiano resultou em CERTIFICATO RIGUARDANTE
L´ANDAMENTO PROCESSUALE. Essa certidão emitida pelas varas dos cartórios
brasileiros tem por objetivo informar em que “pé” está o processo; é solicitada à Vara
da Família e Sucessões do Poder Judiciário pela parte interessada nos casos de pedido
de cidadania italiana, para informar ao Consulado Geral da Itália o seu estado civil
atual. A Certidão de objeto e pé faz um resumo da situação atual do processo, desde a
data da distribuição em cartório do pedido de conversão de separação em divórcio, o
pronunciamento da sentença pelo Juiz que decreta o divórcio das partes, seu trânsito em
julgado, a emissão do mandado de averbação ao respectivo cartório para que conste na
certidão de nascimento atual o novo estado civil dos requerentes e o envio dos autos
novamente ao arquivo. O novo termo criado visa explicar no idioma de chegada qual a
função desse tipo de Certidão emitida pelas Varas dos Cartórios Brasileiros.
De acordo com o conceito de Maciel (2001, p. 40), “os termos são palavras
técnicas”, utilizados com o objetivo de resolver problemas dentro de áreas específicas,
portanto, absolutamente indispensáveis em uma comunicação entre profissionais ou
especialistas. Embora exista uma necessidade de padronização terminológica, não se
pode considerar a língua de especialidade um sistema fechado e estático, porque a
ciência e a informática estão em constante evolução, além de que a terminologia sofre
influências de outras áreas, denominadas fenômeno “infrassetorial” por Rovere (1989,
apud SCARPA, F., 2001, p. 4)

20

. Dentro da área da Engenharia, diversas são as

subáreas: mecânica, elétrica, da computação, de alimentos, civil, etc., cada uma com a

20

Pur tendendo al suo interno all´omogeneità, ciascuna lingua speciale non è un sistema chiuso, ma
existe un continuo interscambio tra i tecniscismi delle diverse aree specialistiche, il cosiddetto fenômeno
dell´”infrasettorialità”.
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sua terminologia própria, assunto sobre o qual fizemos uma reflexão no capítulo
anterior.
Para concluir, citamos Cabré (2004, p. 9):
A Terminologia é um fator privilegiado, embora não único, de representação
do conhecimento especializado. Uma das características mais destacáveis dos
textos técnico-científicos é a presença de unidades específicas de um âmbito
especializado. [...] a terminologia, seja qual for a temática ou o contexto em
que se produz, cumpre sistematicamente duas funções: a função de
representar o conhecimento, sempre especializado e a de transmiti-lo
(tradução nossa)21.

Assim, saber identificar o termo em um texto especializado é de suma
importância para a boa realização de um trabalho de tradução. Empregá-lo de modo
adequado, situá-lo no contexto, é imprescindível para o entendimento do departamento
receptor. Adequá-lo às nomenclaturas específicas e pré-determinadas colabora para a
sua padronização e perfeita compreensão entre setores.

21

La terminologia es el factor privilegiado, aunque no el único, de representación del conocimiento
especializado. Una de las características lingüísticas más destacables de los textos científico-técnicos es
la presencia de unidades específicas de un ámbito especializado.[...] la terminologia, sea cual fuere su
temática o el contexto en que se produce, cumple sistemáticamente dos funciones: la función de
representar el conocimiento, siempre especializado, y la de transmitirlo.
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CAPÍTULO V - Análise da tradução/versão de uma Sentença judicial
contida em um Termo de Audiência
Nesta dissertação, faremos a análise dos seguintes documentos: TERMO
AUDIÊNCIA E

DE

VERBALE D´UDIENZA. Os documentos analisados encontram-se em anexo.

(Anexos G e G1).
A escolha desse documento deu-se pelo fato de que a Itália concede a cidadania
aos brasileiros, a qual se transmite através de laços de parentesco (jus sanguinis) a partir
do descendente italiano aos filhos e gerações seguintes. Existem, contudo, restrições à
descendência por parte materna, pois têm direto à cidadania apenas os filhos de mulher
italiana nascidos a partir de 1º/01/1948 e seus descendentes, segundo os “Princípios
Fundamentais sobre o direito à cidadania italiana”, descritos nas informações consulares
de São Paulo. Os requerentes devem, portanto, comprovar a sua ascendência através das
certidões de nascimento, casamento e morte, até o antepassado italiano do qual adquiriu
esse direito. Caso exista um divórcio, este deve também ser vertido ao idioma italiano
para informar ao Cartório de Registro Civil na Itália o novo estado civil do requerente.
Por isso, existe um volume grande de solicitação de versão para divorciados brasileiros
e não o contrário. Quem dá direito à dupla cidadania é a Itália e não o Brasil.
Antes de adentrarmos na análise linguística e tradutológica de tais documentos,
para melhor entendimento, é necessário introduzir as questões legais destes. Em nosso
ordenamento jurídico, o divórcio é disciplinado pelos art. 24 e seguintes da Lei n.
6515/77, combinados com o art. 226 §6º da Constituição Federal que, com o advento da
emenda Constitucional 66 de 14 de julho de 2010, passou a vigorar com a seguinte
redação: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.
A emenda suprimiu o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um)
ano prevista no §1º do Art. 5º, ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois)
anos, nos termos do Art. 4º da referida Lei. A nova redação trouxe celeridade ao
processo de dissolução do casamento, fazendo desaparecer o instituto da separação
judicial que dissolvia apenas a sociedade conjugal (deveres de coabitação, fidelidade
recíproca e ao regime matrimonial de bens).
Hoje, também é possível realizar o divórcio direto em Cartório através de uma
escritura se existe consenso mútuo entre as partes, se o casal não possui filhos menores
de dezoito anos ou incapazes. A escritura pública é lavrada pelo Tabelião de notas com
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a presença do advogado das partes que expressam a livre decisão de se divorciar e as
condições pelas quais tal divórcio será regido, ou seja, pagamento de alimentos, novo
nome adotado, partilha (L ei 11.441 de 4/1/2007, e art. 1124-A do Código de Processo
Civil).
No sistema jurídico italiano, o casamento pode ser celebrado de maneira civil,
pelo oficial delegado (Sindaco) o por pessoa por ele delegada, ou pela Igreja e transcrito
nos registros do Cartório Civil. Ao matrimônio religioso transcrito em cartório, o Estado
reconhece, em certas condições, efeitos civis e, assim, este é chamado de matrimônio
concordatário, porque criado sob a base de acordos formais e específicos entre o Estado
Italiano e a Santa Sede, sendo regulado pelo art. 8 da Lei 121 de 25/3/1985. Para as leis
italianas, a transcrição nos registros do Cartório Civil do matrimônio religioso (que é
válido somente para a Igreja), transforma-o em matrimônio concordatário (válido
também para o Estado), não sendo obrigatória, mas aconselhada pela Igreja.

A

propósito, deve-se recordar que segundo o ordenamento canônico a dissolução do
casamento ocorre somente com a morte de um dos cônjuges ou através de uma sentença
de anulação. Sob esse aspecto, no caso de matrimônio concordatário, ocorrendo o
divórcio, cessam apenas os efeitos civis do casamento, porque, sob a ótica da Igreja, o
sacramento matrimonial é indissolúvel.
A Lei 898/1970 disciplina o divórcio na Itália. Para efeitos das modificações
trazidas pelas Leis 80/2005 e 54/2006, o ordenamento italiano prevê duas modalidades
de divórcio.
1.

Divórcio ordinário, caracterizado pela propositura da ação endereçada
ao Presidente do Tribunal do local da última residência comum dos
cônjuges, tendo sua fase de instrução com decisão final para a lide;

2.

Divórcio breve (divórcio conjunto) feito através de pedido conjunto
das partes ao Tribunal, em Câmera do Conselho, caracterizado pela
consensualidade dos cônjuges, sem a fase de instrução, pressupondose que exista acordo com relação às condições econômicas ou
referentes aos filhos, os quais não deverão ser menores nem incapazes.
O tribunal, ouvidos os cônjuges e verificados os pressupostos legais,
decide com sentença; portanto, sem passar pela fase da separação.

Estava já há algum tempo em discussão entre Câmara dos Deputados e Senado
italianos a aprovação do divórcio breve acima mencionado. Em 23 de abril de 2015, o
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texto foi aprovado pelo Parlamento italiano e assim foi definitivamente aprovada a Lei
n. 55, promulgada pelo Presidente da República, que modifica o segundo parágrafo da
letra b), n. 2, do artigo 3 da Lei n. 898 de 01/12/1970 e sucessivas modificações,
referente ao tempo necessário para o encerramento dos atos processuais e conclusão do
divórcio. De acordo com a nova Lei n. 55 de 06/05/2015, publicada no Diário Oficial
Italiano (Gazzetta Ufficiale n. 107, de 11/05/2015) e em vigor a partir de 26/05/2015, se
a separação for consensual o divórcio será obtido em apenas seis meses, mediante o
comparecimento dos cônjuges perante o Presidente do Tribunal para a aposição de suas
assinaturas na Ata de separação. Caso não seja consensual, o prazo para a conclusão dos
atos processuais é de doze meses. Ambos os prazos começam a correr a partir da
apresentação dos cônjuges perante o Presidente do Tribunal da circunscrição em que foi
movida a ação.
Confrontando-se as Leis do divórcio nos dois países, resumidamente, pode-se
dizer que, hoje, havendo consenso entre as partes, o casamento pode ser dissolvido
diretamente, não sendo necessário cumprir o requisito da separação prévia. A sentença
proferida pelo juiz que homologa a dissolução do casamento é transcrita em um Termo.
De um modo amplo, chama-se Ata o documento no qual se relata um
acontecimento, uma declaração, uma reunião, e Termo de audiência/Verbale d´udienza
o documento no qual a decisão proferida pelo juiz é lavrada pelo escrivão, documento
sobre o qual faremos uma análise mais detalhada no item seguinte.

5.1 Descrição do Documento e Contextualização de seu Emprego na
Prática Cartorial Forense
Ao iniciarmos a análise, é importante ressaltar a diferença, sempre nos processos
de divórcio consensual, entre ATA

DE

AUDIÊNCIA

E

TERMO

DE

AUDIÊNCIA na prática

cartorial brasileira.
Em nosso ordenamento jurídico, a ATA

DE

AUDIÊNCIA é um documento que

relata a audiência e passa a fazer parte dos autos processuais, por exemplo, uma
tentativa de “conciliação”, da qual não foi proferida sentença 22 .

O TERMO

DE

AUDIÊNCIA, diferentemente, contém uma sentença (reduz-se a termo aquilo que foi
acordado entre as partes).

22

(Informação verbal): Informação fornecida por Juliana da 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca
de Jundiaí/SP, em 2012.
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O modelo do VERBALE

D´UDIENZA,

aqui apresentado com o objetivo de

comparação de terminologia, foi retirado da internet, do site do Tribunal de Piacenza
(www.piacenzaordineavvocati.it/.../VERBALE%20DI), visto que são raros os casos em que é
solicitada a tradução para o vernáculo desse documento por um requerente italiano para
apresentá-lo em nossos cartórios ou tribunais.
Outro ponto que dificulta o acesso a esse documento italiano original é o fato
que corre em “segredo de justiça”. De acordo com o art. 155 do Código de Processo
Civil Brasileiro (ed. 2003),
“Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os
processos:
I - em que o exigir o interesse público;
I – que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão
desta em divórcio, alimentos e guarda de menores.
Parágrafo único: O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos
é restrito às partes e a seus procuradores”.

Consequentemente, seria impossível anexar um documento autêntico italiano, a
não ser por requisição da parte, através de seu procurador. Também seria inviável obtêlo na sua íntegra através da internet, contendo todos os dados dos requerentes, pois são
sigilosos. Em nosso país, no ofício de tradutor juramentado, é possível ter acesso a ele,
somente quando o cliente solicita a versão, em razão da documentação requerida pelo
Consulado italiano para efeitos de pedido de dupla cidadania, conforme já foi dito.

5.2 Metodologia de análise
Propõe-se verificar os termos presentes no documento em análise, com base no
que foi anteriormente definido sobre o termo. Estes serão verificados em dicionário de
língua geral monolíngue (HOUAISS) e monolíngue na língua italiana (ZINGARELLI)
e posteriormente nos dicionários jurídicos em português (DE PLÁCIDO E SILVA;
DINIZ) e na língua italiana (NUOVO DIZIONARIO GIURIDICO), para o confronto da
equivalência. Após a verificação terminológica, colocando-se os dois documentos um
ao lado do outro, faremos uma análise sobre a substituição dos termos para depois
concluirmos se a equivalência foi total ou parcial e quais as observações que são
relevantes para o ato tradutório.
46

Neste estudo, o objetivo é comparar terminologia, dentro do mesmo contexto, e
confirmar qual o grau de equivalência, qual a correspondência nas duas línguas dentro
da mesma situação e os percalços pelos quais o tradutor passa para concluir a sua
finalidade. Como mencionamos acima, os estudos são feitos em dicionários de língua
comum monolíngue e técnicos monolíngues e bilíngues, embora escassos, condições
que nos obrigam a recorrer aos sites jurídicos on line para a constatação da legislação
italiana, ou aos códigos civis e modelos de formulários retirados da internet que nos
auxiliam na comparação terminológica. A escolha desse documento em particular foi
proposital, devido a seu uso recorrente nas versões juramentadas português e italiano,
pois é de interesse dos Cartórios de registros civis italianos terem registrada a situação
civil do requerente de dupla cidadania, que é feita através do Consulado. Todos os
documentos que fazem parte do processo de divórcio e devem ser vertidos são
fotocópias autenticadas pelos próprios cartórios dos Fóruns brasileiros, devidamente
legalizadas pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) em seus escritórios
regionais (ERESP). Isso não ocorre com o documento italiano usado para comparação,
porque, tratando-se de uma ação que corre em “segredo de justiça”, o acesso às cópias
autênticas extraídas dos Tribunais italianos é permitido somente aos advogados das
partes mediante procuração específica, conforme mencionamos no decorrer desta
dissertação. Justifica-se, assim, o uso do modelo de Termo de audiência italiano retirado
da internet para a realização da análise comparativa. É importante salientar também que
o objetivo desta Tese não é no âmbito jurídico, portanto, não nos atemos às inúmeras e
constantes modificações que as Leis e Decretos trazem como reforma à organização
judiciária italiana, do mesmo modo como ocorre em nosso país; isso seria impossível e
fugiria ao escopo principal desta dissertação, que é o ato tradutório de documentos
juramentados.

5.3 Análises terminológica e de equivalência
A seguir, será feita uma comparação terminológica entre as línguas português e
italiano (acompanhada da respectiva tradução), primeiramente em dicionário da língua
comum e depois em dicionário jurídico.
Em português:
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ATA: s.f. 1. registro ou resenha de fatos ou ocorrências verificadas e resoluções tomadas
numa assembleia ou numa reunião de corpo deliberativo ou consultivo de uma agremiação,
associação, diretoria, congregação, etc. (livro de atas); 3. fig. relato, crônica (Houaiss, 2001,
p.329; grifo nosso).

Em italiano:

VERBALE: B. s.m. documento in cui sono descritte attività e riportate dichiarazioni, così
attestate con presunzione di veridicità; il v. di un´adunanza, di un´assemblea, di un
interrogatorio; redigere, stendere, firmare, il v. / Mettere a v., registrare in tale doc. (Zingarelli,
2000, p. 2001; grifo nosso).

ATA: B. s.m. documento em que são descritas as atividades e respectivas declarações, assim
atestadas presumindo-se verdadeiras; a ata de uma reunião, de uma assembleia, de um
interrogatório; redigir, lavrar, assinar a ata/ Lavrar a ata, registrar em tal doc. (Zingarelli,
2000, p. 2001; tradução nossa).

Como se pode constatar nas duas línguas confrontadas, Ata/Verbale é o
documento no qual são relatados fatos, ocorrências, atividades de reuniões, assembleias,
interrogatórios. Passamos agora à comparação dos termos em dicionários jurídicos no
par de línguas português e italiano (seguida da respectiva tradução):

Em português:

ATA DE AUDIÊNCIA: É aquela em que o escrivão do feito, ou seu substituto legal, formulará
em livro próprio, sob a direção do juiz, os assentos relativos às ocorrências havidas nas
audiências do juiz. (De Plácido e Silva, 1982, p. 220; grifo nosso).

Em italiano:

VERBALE D´UDIENZA (d.p.pen; d.p. civ.): Esso ottempera alla funzione fondamentale di
documentazione degli atti processuali e dell´attività che si svolge nel processo civile ed in
quello penale, a partire dai primissimi interventi della polizia giudiziaria. (Nuovo Dizionario
Giuridico,1998,p.1300; grifo nosso).
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ATA DE AUDIÊNCIA (d.p.pen; d.p. civ.): Esta cumpre a função fundamental de
documentar os atos processuais e a atividade que ocorre no processo civil e no penal, a
partir das primeiras intervenções da polícia judiciária. (Novo Dicionário Jurídico, 1998, p. 1300;
tradução nossa).

Verifica-se, portanto, nos dicionários jurídicos de ambas as línguas, que a Ata de
audiência/Verbale d´udienza é um documento no qual o escrivão redige os
acontecimentos de uma audiência, sob a supervisão do juiz. Consequentemente, podese afirmar que o termo ATA DE AUDIÊNCIA equivale a VERBALE DI UDIENZA; nas
duas línguas, esse documento exerce a função de registrar os acontecimentos, seja de
uma reunião (Ata de Assembleia/Verbale di Assemblea) ou de uma audiência (Ata de
audiência/Verbale di udienza), portanto, podemos dizer que, nesse caso, a equivalência
terminológica e funcional é total.
No Brasil, conforme já mencionado no item 5.1 deste Capítulo, na prática
cartorial forense, segundo informação verbal in loco, a ATA

DE AUDIÊNCIA

é o

documento no qual se relata a audiência e passa a fazer parte dos autos, entretanto, é
uma audiência que não chegou a um pronunciamento de uma sentença. Já o TERMO DE
AUDIÊNCIA

é o documento no qual se relata a audiência com sentença, ou seja, “reduz-se

a termo o que foi acordado entre as partes”. Segundo o cartório, são dois documentos
físicos diferentes. A versão feita para o idioma italiano é realizada com base no Termo
de Audiência em virtude de ter ocorrido sentença pronunciada pelo Juiz que decretou o
divórcio das partes solicitantes. Tal documento, assim vertido como “VERBALE
D´UDIENZA”,

cumpre perfeitamente seu papel informativo na língua receptora.

Expõe-se a seguir a definição de Termo de Audiência nos dicionários de língua
comum, em primeiro lugar e, posteriormente, em dicionário jurídico, comprovando-se
que o Termo é um instrumento no qual se formaliza o ato processual ocorrido em uma
audiência:
TERMO: 6. extensão limitada, espaço; 8. Unidade do léxico, vocábulo, palavra (t. arcaico); 13.
texto ou conteúdo de um escrito ou documento; teor, forma redação (os t. da declaração não o
satisfizeram); 19. JUR peça na qual certo ato processual é formalizado (t. de audiência).
(HOUAISS, 2001, p. 2703; grifo nosso).
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TERMO: Do latim terminus (termo, limite, marco) originariamente, isto é, no sentido
propriamente gramatical e usual, tem a significação de término: é o fim, é o limite, é o marco.
[...] juridicamente, os termos importam em determinações do tempo, indicando os limites de um
prazo, isto é, os instantes em que ele se inicia e se acaba [...] Termo. Na linguagem vulgar, o
termo é tido no sentido de palavra, vocábulo, expressão, por meio dos quais os pensamentos, as
ideias e a própria linguagem são manifestados. Na terminologia processual, termo é tomado
no mesmo sentido de auto. E, assim, exprime a redução de um ato forense, ou de uma
diligência a escrito. (DE PLÁCIDO E SILVA, 1982, p. 346,47; grifo nosso).

Auto.. [...] indica todo termo ou toda narração circunstanciada de qualquer diligência judicial ou
administrativa, escrita por tabelião ou escrivão, e por estes autenticada, mostrando-se, assim, as
várias peças ou assentos de um processo, lavrados para prova, registro ou evidência de uma
ocorrência. (DE PLÁCIDO E SILVA, 1982, p. 247).

TERMO DE AUDIÊNCIA: Direito processual civil. Termo que, sob ditado do juiz, e lavrado
pelo escrivão, deve documentar por escrito e resumidamente não só todos os atos ocorridos na
audiência de instrução e julgamento, como também despachos e sentença, se esta for prolatada
no ato. Trata-se de auto de audiência (DINIZ, 2013, 562).

Na prática do ato tradutório, ao realizar-se uma versão, pode-se dizer que
terminologicamente TERMO DE AUDIÊNCIA equivale a VERBALE D´UDIENZA,
pois cumpre a mesma função informativa.
A seguir, apresentaremos dois documentos originais com os quais faremos agora
uma análise sobre a substituição dos termos para depois concluirmos se a equivalência
foi total ou parcial em todo o corpo do texto. Pela tabela que apresentamos, pode-se
verificar que algumas unidades lexicais são iguais, outras apenas nos mostram que a
situação é a mesma. Esta versão, resultado final de um processo de tradução, poderá ser
lida integralmente no Anexo G2.

Na 1ª coluna, estão inseridos os termos no idioma português que encontram
correspondência total ou relativa no mesmo tipo de documento no idioma italiano,
transcrito na 2ª coluna. As lacunas em branco indicam que não houve correspondência
ou menção terminológica em uma das duas línguas. Comparando-se os Anexos G e G1,
temos a versão sugerida na 3ª coluna (G2):
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Tabela 1. Comparação de documentos e sugestão de versão.
Português – Anexo G:

Segunda Vara da Família e das
Sucessões da Comarca de Jundiaí

Italiano – Anexo G1

Versão sugerida do
português ao italiano –G2
Seconda Sezione di Famiglia

Tribunale di Pìacenza

e delle Successioni della
Circoscrizione di Jundiaí

VERBALE DI COMPARIZIONE DEI
TERMO DE AUDIÊNCIA

CONIUGI ALL´UDIENZA

VERBALE D´UDIENZA

CAMERALE
Ação de divórcio direto consensual

Divorzio congiunto

Requerentes
Aos 19 de maio do ano, às 14:30
horas

Azione di divorzio diretto
consensuale
Richiedenti

All´ udienza del

Il 19 maggio dell´anno, alle
ore 14 e minuti 30
In aula d´udienze del

Na sala de audiência do juízo da xx

Avanti al Tribunale Civile di Piacenza in

Vara de Família e Sucessões

Camera di Consiglio

Sob a presidência da Meritíssima

Nelle persone dei sig.ri Magistrati (órgão

Sotto la presidenza dell´On.

Juíza de Direito (Juiz monocrático)

colegiado)

Giudice dott.

E comigo, Escrivão abaixo assinado,

Assistiti dal sottoscritto cancelliere

Giudizio della xx Sezione di
Famiglia e Successioni

e con me, Cancelliere
sottoscritto
È stata aperta l´udienza

foi aberta a audiência de instrução e

d´istruzione e giudizio, sui

julgamento, nos autos da ação e entre

fascicoli dell´azione tra le

as partes referidas.

parti citate
Convocate le parti, sono
comparsi la richiedente per sé

Apregoadas as partes, compareceram
a requerente por si e representando o

Sono comparsi i coniugi (qualificação):

cônjuge varão conforme procuração

nato a, in data, residente in, professione

com poderes específicos (fls.10/11),

stessa e rappresentando il
coniuge conforme procura
con poteri specifici (fgi.
10/11) accompagnato
dall´Avvocato, dott.essa

acompanhada de Advogada, Dra.

Assistito/a dall´Avvocato

Assistita dall´Avvocato
INIZIATI I LAVORI, sono

INICIADOS OS TRABALHOS,

stati ratificati tutti i termini

ratificando todos os termos da petição

della domanda introduttiva

inicial [...] ouvidas as três

[...] sentiti i tre testimoni […]

testemunhas [...] Dada a palavra ao

Data la parola all´Avvocato

Advogado [... ] pela MM Juíza foi

[…] dall´On. Giudice è stata

proferida a seguinte sentença:

pronunciata la seguente

“VISTOS.

sentenza: “VISTI.
Il Tribunale esperisce il tentativo di
conciliazione che dà esito negativo.

Ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO

Di essersi separati consensualmente/di
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Hanno intentato l´AZIONE

DIRETO CONSENSUAL sob o

essere stati autorizzati a vivere separati

DI DIVORZIO DIRETTO

resumido fundamento de que estão de

all´udienza del

CONSENSUALE, basandosi

fato separados desde [...]

in modo riassuntivo, sul fatto
che si trovano separati dal
[…]
I coniugi insistono nella domanda e
chiedono che il Tribunale pronunci la

As partes pediram a homologação do

sentenza di cessazione degli

acordo e decretação do divórcio

effetti/civili/scioglimento del matrimonio
I coniugi manifestano la volontà di

Le parti hanno richiesto
l´omologazione dell´ accordo
e la decretazione del divorzio

divorziare.

opinando o Promotor de Justiça pela
procedência do pedido.

É o relatório. DECIDO.

Il Tribunale Civile di Piacenza dispone la
trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero
RGC n.

ritenendo opportuno
l´accoglimento della
domanda dal Procuratore
della Repubblica

Udienza

È il resoconto. DECIDO
La prova prodotta ha
dimostrato l´ocorrenza del

A prova produzida demonstrou a

lasso di tempo necessario alla

ocorrência do lapso temporal

decretazione del divorzio

necessário à decretação do divórcio

diretto, ai sensi degli artt. 40,

direto, nos termos dos art. 40, Lei n.

della Legge n. 6515/77, c.c

6515/77, c.c. art. 226, §6 da

E si riserva di provvedere con sentenza

l´art. 226, 6º comma della

Constituição Federal [...] Ante o

Costituzione Federale […]

exposto, DECRETO O DIVÓRCIO

Davanti all´esposto

do casal e HOMOLOGO o acordo

DECRETO IL DIVORZIO

descrito na inicial [...].

della coppia e OMOLOGO
l´accordo descritto sulla
domanda introduttiva […]

DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA

“ACCOLGO IL BENEFICIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

DEL PATROCINIO

GRATUITA. As custas processuais

GRATUITO. Le spese

serão suportadas pelos requerentes

processuali saranno pagate

[...] Publicada em audiência, dou os

dai richiedenti […]

presentes por intimados. Registre-se e
cumpra-se”. Pelas partes, por
intermédio do advogado foi
manifestada a desistência ao prazo
para recurso. Pela MM. Juíza foi

Visto al P. M. [Ministério Público] per le
sue conclusioni.

Il Presidente [firma]

Pubblicata in udienza,
considero i presenti intimati.
Si registra e si compie”.
Dalle parti, tramite
l´Avvocato loro è stata

proferido o seguinte DESPACHO:

manifestata la rinuncia al

“VISTI, etc. HOMOLOGO a

termine per interporre

desistência do prazo recursal. Desde

ricorso. Dall´On. Giudice è

já, expeçam-se os mandados e ofícios

stata pronunciata la seguente

necessários [...] bem como certifique-

ORDINANZA: “VISTI,
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se o trânsito em julgado. [...]

ecc…OMOLOGO la rinuncia

arquivem-se os autos”.

al termine per interporre
ricorso. Sin d´ora, si

[Assinatura do Juiz, do Advogado e

rilasciano le ordinanze e gli

das Partes].

uffici necessari […] così
come si certifica il passaggio
in giudicato. […] si
archiviano i fascicoli.

Após termos comparado um TERMO DE AUDIÊNCIA DE UMA AÇÃO DE DIVÓRCIO
DIRETO endereçado à Vara de Família e Sucessões de São Paulo e um Verbale di
Comparizione dei coniugi all´udienza camerale di divorzio congiunto (ATA

DE

AUDIÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS CÔNJUGES EM AUDIÊNCIA CAMERAL DE DIVÓRCIO
CONJUNTO)

perante o Tribunal na Itália em uma audiência de Divórcio conjunto

(Anexos G e G1), temos vários fatores a serem considerados:
1.

No Brasil, o pedido é endereçado ao Juiz da Vara de Família e Sucessões.

Na Itália, é endereçado ao Presidente (que é um Juiz) do Tribunal da Câmara de
Conselho.
2.

No Brasil, a audiência é presidida por um juiz monocrático (1º Grau) e

ocorre o pronunciamento do Ministério Público (MP) durante a audiência. Na Itália, a
audiência é presidida por um órgão colegiado, sempre que houver a obrigatoriedade da
manifestação do Ministério Público, ou seja, nas causas matrimoniais, inclusive aquelas
de separação e divórcio, (a presença do MP também é obrigatória nas causas referentes
ao estado e capacidade das pessoas). Com a reforma sobre o Juiz único de 1º grau,
Decreto n. 51 de 19/02/1998, houve uma reestruturação nos órgãos judiciários italianos
de 1º Grau: desapareceu a figura do Pretor (Juiz monocrático), cujas competências
foram transferidas ao Tribunal, sendo que este tem competência monocrática para
causas de menor complexidade e competência colegiada (três componentes) para causas
de maior complexidade. Segundo o modelo exposto em nossa análise de documentos
(Anexo G1), os autos são enviados ao Ministério Público para a sua manifestação e os
Magistrados decidem na Câmara do Conselho.
Consideradas as observações dos itens 1 e 2, em relação à tradução, podemos
verificar as diversas variantes que corroboram a afirmação: “não existem palavras com
significados idênticos, mas, sim, equivalência de sentidos”. Na versão realizada,
mantém-se o endereçamento para a qual a ação foi distribuída no país de origem, ou
seja, Vara de Família; não se procura um termo equivalente para substituir esse
53

endereçamento na língua de chegada, porque não são idênticos. O setor que a recebe no
exterior deve saber que, no Brasil, as ações são endereçadas à Vara de Família e
Sucessões. Para o termo “Vara”, existe a substituição em italiano, ou seja, Sezione,
todavia, isso não quer dizer que na Itália a ação seja endereçada para a Sezione.
Constata-se aqui uma substituição do termo Vara por Sezione, com o mesmo sentido,
com a mesma função, mas o endereçamento da ação em si é diferente entre os dois
países.
3.

No Brasil, as partes são qualificadas na petição inicial, elegem seus

próprios endereços como domicílio para receberem citações (em uma petição consta na
qualificação das partes: “residente e domiciliado na Rua...”). De acordo com o
documento em análise, na Itália, a qualificação das partes é registrada na Ata de
audiência, na qual as partes informam os seus respectivos endereços, porém é
importante observar que o domicílio eleito para receber citações é o endereço do
escritório do advogado e não o endereço residencial. Conforme afirma Palmieri (1994,
p.188), “il domicilio elettivo è anch´esso frutto di libera scelta, ma è limitato ad alcumi
affari – come quando per le comunicazioni riguardanti una causa si elegge domicilio
presso l´avvocato”.23
Em nosso ordenamento jurídico, De Plácido e Silva (1982, p.121-122) apresenta
a diferença entre residência e domicílio:
A residência [...] é o local em que a pessoa vive, sem caráter definitivo ou de tê-lo como
centro de atividades [...]. O domicílio, assim, pode compreender a residência. Mas, esta, nem
sempre indica o domicilio, por vezes tido como sede legal, ou eleita, da pessoa, para nele
centralizar todos os seus negócios ou atividades (grifo do autor).

Domicílio civil. É o domicílio particular das pessoas físicas, onde fixam, com ânimo
definitivo, a sua residência. E aí está estabelecido o centro de todas as suas atividades, de que
possam resultar direitos e obrigações de ordem privada.

23

“o domicílio eletivo, este também é fruto de livre escolha, mas limitado a alguns negócios – por
exemplo, nos comunicados referentes a um processo, elege-se o domicílio do escritório do advogado”
(tradução nossa).
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Observamos, neste item 3, uma equivalência total terminológica quando se
confrontam os termos residência/residenza e domicílio/domicilio, mas parcial quanto ao
uso empregado em procedimentos de sistemas jurídicos semelhantes, mas não idênticos.
Isso vale também para outros documentos citados neste trabalho, em que a
intenção foi a mesma nos dois países, ou seja, informar, mas não foi possível substituir
termo por termo, existindo, portanto, uma equivalência de sentidos, de objetivos, de
funcionalidade. Esse procedimento pode ser observado no Anexo D: Certificato
contestuale di residenza e stato di famiglia, documento produzido pelo Departamento
Anágrafe na Itália, o qual informa não somente a residência da pessoa, mas também de
quantos membros se compõe sua família. Esse tipo de atestado não existe no Brasil, mas
o recebemos aqui para ser traduzido com a intenção de apenas informar o endereço do
solicitante.
Se o objetivo do uso de terminologia adequada visa à comunicação entre
especialistas, nada mais coerente que buscar na língua de chegada os termos que, se não
forem equivalentes, sejam correspondentes. Para se chegar ao termo correspondente, é
preciso que o tradutor, além de pesquisar suas correspondências nas doutrinas e
dicionários técnicos de ambas as línguas, seja conhecedor dos respectivos
procedimentos, para ser capaz de identificar o objetivo pretendido e realizar uma
tradução que seja funcional e eficaz ao órgão receptor, mesmo na falta de documento
autêntico comprobatório disponível (as já citadas ações que correm em segredo de
justiça, segundo o art. 155 do CPC brasileiro). O tradutor, tendo conhecimento na área
em que atua, estará atento para o uso adequado dos termos corretos que irão trazer
precisão para a sua tradução. Na versão produzida no Anexo G2, para a fraseologia
“ajuizar a ação”, foi empregado o verbo com o mesmo valor no idioma de chegada
intentare l´azione (ajuizar significa ingressar com uma ação na justiça; Intentare,
significa mover contra, iniciar).
Partindo dos pressupostos citados e do Termo de audiência/Verbale di udienza,
relacionamos na tabela que segue, separadamente, para maior elucidação, os termos e
fraseologias (citadas para manter o sentido justo nesse processo) que se correspondem
nas duas línguas:
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Tabela 2. Comparação de termos e fraseologias.

Português

Italiano

Poder Judiciário

Potere Giudiziario

Vara

Sezione

Comarca

Circoscrizione

Termo de audiência

Verbale di udienza

Ação de divórcio direto consensual

Azione di divorzio diretto consensuale

Requerentes

Richiedenti

Sala de audiência

Aula di udienza

Juízo

Giudizio

Família e Sucessões

Famiglia e Successioni

Escrivão

Cancelliere

Autos

Fascicoli

Apregoar as partes

Convocare le parti

Cônjuge

Coniuge

Procuração

Procura

Advogado

Avvocato

Ratificar os termos

Ratificare i termini

Petição inicial

Domanda introduttiva

Testemunhas

Testimoni

Proferir

Pronunciare

Ajuizar a ação

Intentare l´azione

Juntar documentos

Accludere documenti

Depoimentos

Deposizioni

Homologação do acordo

Omologazione dell´accordo

Decretação do divórcio

Decretazione del divorzio

Procedência do pedido

Accoglimento della domanda

Relatório

Resoconto

Prova

Prova

Lapso temporal

Lasso di tempo

Nos termos dos artigos

Ai sensi degli articoli

Parágrafo

Comma

Constituição Federal

Costituzione Federale
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Decretar

Decretare

Surtir efeitos

Produrre effetti

Cláusulas

Clausole

Título executivo

Titolo esecutivo

Deferir

Accogliere

Benefícios

Benefici

Assistência judiciária gratuita

Patrocinio gratuito

Despesas processuais

Spese processuali

Isento

Esente

Publicar

Pubblicare

Os presentes intimados

I presenti intimati

Registre-se

Si registra

Cumpra-se

Si compie

Manifestar

Manifestare

Renúncia

Rinuncia

Prazo

Termine

Recurso

Ricorso

Proferir

Pronunciare

Despacho

Ordinanza

Expedir

Rilasciare

Trânsito em julgado

Passaggio in giudicato

Formalidades legais

Formalità di legge

Arquivar

Archiviare

Nada mais

Null´altro

A versão realizada na 3ª coluna da Tabela 1 (com o teor integral reproduzido no
Anexo G2) mostra, claramente, um novo texto contendo a mesma informação, cuja
estrutura linguística, endereçamento da ação na versão são mantidos, transcritos, pois o
andamento de uma ação movida no Brasil segue esse percurso e é redigida nessa
linguagem.

Os formulários nos quais a audiência é relatada e formalizada nas

respectivas línguas (Anexos G e G1), quando confrontados, constatam a diversidade não
só textual, mas documental. Concluindo, reafirma-se Reiss, Vermeer (op.cit. Cap. IV),
57

“a equivalência de termos não implica uma equivalência textual e o seu inverso também
é verdadeiro: a equivalência textual não significa uma equivalência em todos os seus
segmentos”.
Para que o tradutor produza um glossário pessoal conforme a Tabela 2, não basta
realizar somente a pesquisa em doutrinas e dicionários bilíngues, é necessário que ele
seja um participante ativo em cursos jurídicos direcionados para a tradução de
linguagem especializada. Dessa forma, o seu conhecimento terminológico para áreas
específicas será adquirido, aumentado e concretizado com a sua prática tradutória.
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal desta pesquisa era fundamentar a prática tradutória em uma
teoria que confirmasse procedimentos adotados baseados principalmente no bom senso,
em muitos cursos frequentados em áreas específicas, mas sem um embasamento teórico,
uma orientação acadêmica direcionada, um percurso a ser traçado.
A teoria defendida por Reiss, Vermeer responde às duvidas procedimentais que
ocorrem durante o ato tradutório e confirma atitudes tomadas adequadamente dentro do
complexo processo de traduzir. Sua teoria nos coloca dentro desse processo e nos faz
refletir sobre a função informativa realizada pela tradução, a qual nos permite
interpretar o texto de especialidade lavrado por um órgão oficial e adequá-lo ao
receptor, cumprindo o seu caráter comunicativo. Nesse sentido, a Equivalência abre
espaço à Adequação; é apenas um ponto de referência para tradutores se posicionarem
dentro desse ato e executarem o seu trabalho; nas palavras de Baker, já mencionadas, a
equivalência é “um termo usado porque tradutores estão habituados a ele”. Interessanos, portanto, o produto final, o ato social, jurídico, comercial que a tradução
juramentada desempenha e do qual participamos diretamente. O texto especializado,
aparentemente hermético e ilusoriamente intocável, muitas vezes passa por uma “quase”
reescrita e adquire roupagem nova para cumprir seu papel intercultural. Essa
correspondência deve se dar de alguma maneira, ou terminológica, ou semântica, total
ou parcial, com ou sem a interferência do tradutor na produção do novo texto, porque se
não houver, a informação não é a mesma e consequentemente a tradução não atingirá
seu escopo. Os textos precisam ter o mesmo valor de conteúdo para que o objetivo seja
alcançado e a informação seja transmitida totalmente ou satisfatoriamente.

Como

vimos, desde a última metade do século XX, estudos mostram a nova perspectiva para a
tradução, a partir de então, inserida em um contexto social com foco para a
comunicação, com um conceito mais flexível sobre o uso do termo em textos de língua
de especialidade. Todavia, isso não descarta, de maneira absoluta, a necessidade por
parte do tradutor de se embasar nos Estudos da Tradução, para nortear e realizar
efetivamente seu trabalho.
Sobre os questionamentos anteriormente colocados, várias são as estratégias
usadas para suprir as lacunas terminológicas e terminográficas e que cada tradutor
desenvolve e coloca na prática: notas explicativas são usadas para elucidar sistemas
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escolares diversos, que irão facilitar a equivalência escolar que será dada com base no
histórico traduzido; neologismos são utilizados quando o termo na língua de chegada é
inexistente (CERTIDÃO
PROCESSUALE);

DE OBJETO E PÉ

– CERTIFICADO

RIGUARDANTE L´ANDAMENTO

supressões são feitas para tornar objetivo o endereçamento da tradução

(REGISTRO CIVIL

DAS

PESSOAIS NATURAIS - UFFICIO STATO CIVILE); o uso de

empréstimos, ou seja, conservar na tradução, o termo empregado na língua de partida (é
comum a utilização de termos em inglês em textos italianos referentes a contratos ou
atividades bancárias, por exemplo, partnership em vez de partenariato, para definir um
acordo entre empresas); o uso de colchetes para manter o termo correspondente no
original ([CPF] – codice fiscale). Conforme acima mencionado, neologismos são
criados na falta de terminologia específica, partindo de teorias e definições para se
chegar ao Termo que será o vetor entre setores especializados; tudo visando a uma
compreensão mais clara e a um resultado positivo.
Os documentos apresentados para análise, TERMO
DIRETO CONSENSUAL E

VERBALE D´UDIENZA DI DIVORZIO

DE AUDIÊNCIA DE DIVÓRCIO

CONGIUNTO,

(Anexos G, G1 e

G2), podem, portanto, mostrar claramente a adequação a uma situação semelhante, mas
não idêntica, porém, que cumpre seu objetivo final: o relato documentado sobre a
decretação consensual do divórcio.
Até o momento, no meu ofício de Tradutora Pública, foram vertidas por mim
para o idioma italiano cento e quinze Sentenças de Divórcio transcritas em Termos de
Audiência. A escolha de tal documento foi proposital, como afirmado anteriormente,
porque a versão de um divórcio para o idioma italiano é um procedimento comum, visto
que o requerente da cidadania italiana precisa informar ao Consulado o seu estado civil
atual; a cópia autêntica desses processos é retirada do arquivo do Tribunal mediante
solicitação da parte interessada e através de seu Procurador, como determina o art. 155
do CPC; conforme mencionado, raramente acontece o contrário, pois é a Itália quem
concede aos seus descendentes consanguíneos a cidadania, cabendo a eles fazer a prova.
Assim sendo, a falta de documento físico que sirva de base para a comparação
terminológica e até de procedimentos jurídicos é um fato, mas a sua inexistência não
impede e nem justifica a sua inexequibilidade.
As pesquisas realizadas através de mecanismos virtuais também nos auxiliam
em nossas buscas, desde que feitas com critério e em sites confiáveis. O banco de dados
que o tradutor procura criar em seu próprio benefício é ainda um mecanismo solitário,
mas certamente funcional. Com a repetição de traduções/versões desses documentos, o
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emprego pelo tradutor dos termos que ele pesquisa, cria e armazena em seu banco de
dados é padronizado em suas próprias traduções/versões, fazendo com que cada tradutor
possua o seu estilo tradutório, aceito pelos Consulados.
No início de nossa pesquisa, tínhamos colocado algumas perguntas, sobre as
quais constatamos o que se segue.
Se na língua comum, para que “as unidades lexicais sejam consideradas
equivalentes deve haver correspondência entre as características essenciais e
complementares das unidades lexicais nas duas línguas,

caso contrário a

correspondência será parcial” (BACCIN, 2003, p. 220), na língua de especialidade e,
neste documento analisado, concluímos que a equivalência é total quanto à terminologia
usada no documento no qual é relatada a audiência (TERMO
D´UDIENZA),

DE

AUDIÊNCIA-VERBALE

porque o sentido e o objetivo são os mesmos. Existe também

correspondência entre as características essenciais e quanto aos atos procedimentais
empregados nos dois documentos que conduzem o andamento da ação, ou seja, a
audiência; em ambos os ordenamentos jurídicos, esta é realizada em dia, hora e local
designados, é acompanhada com auxílio do escrivão, na presença de Juiz, com o
comparecimento das partes acompanhadas de seus respectivos Advogados. Porém,
deve-se observar que as realidades procedimentais jurídicas e cartoriais são
semelhantes, mas não idênticas, e isso se verifica no endereçamento da ação, que no
Brasil é feita à Vara da Família e das Sucessões de uma Comarca e na Itália, ao
Tribunal; no Brasil, a audiência é presidida por um Juiz monocrático, na Itália, por um
órgão colegiado, ou seja, composto por mais de um Juiz (é importante observar que no
Brasil os nossos Tribunais são colegiados, não na primeira Instância, mas na segunda).
Dificilmente se conseguirá substituir totalmente um termo pelo outro em razão de
ordenamentos jurídicos e procedimentos cartoriais diversos. Consequentemente,
mantém-se na versão o nome do órgão para o qual se endereça a ação no Brasil
(SECONDA SEZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLE SUCCESSIONI DELLA
CIRCOSCRIZIONE DI JUNDIAÍ) e não se procura encontrar o órgão correspondente na
língua de chegada. Existe uma correspondência entre termos empregados nos dois
sistemas na composição do documento e uma equivalência de sentidos em relação a
algumas unidades lexicais que se correspondem, equivalência de objetivos que fazem
com que, mesmo assim, possa-se constatar: o desenvolvimento da ação, o
pronunciamento do Juiz, a obrigatoriedade da presença do Ministério Público nesse tipo
de ação, o pedido das partes, a tentativa de conciliação que, não havendo, conduzirá o
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Juiz ao pronunciamento da sentença que irá decretar o divórcio. Os procedimentos
prosseguem ainda quando, publicada a sentença e transitada em julgado, são expedidos
mandados aos respectivos cartórios para realizarem a devida averbação nos registros
civis (Lei n. 898/1970, art. 10 Código Civil Italiano e art. 1124 do Código de Processo
Civil brasileiro, Lei n. 6.515/77).
Fundamentada também na Teoria dos Atos de fala, foi feita uma análise em
alguns dos documentos citados neste estudo dos quais são realizadas traduções
juramentadas, constatando a importante função do verbo na linguagem jurídica, sobre a
qual transcorremos a seguir. Como pudemos constatar na Sentença pronunciada por um
Juiz e transcrita no Termo de Audiência, esses atos são realizados através dos seguintes
verbos: decido, decreto, homologo, defiro. São atos judiciais exercidos em função da
investidura de um poder, são praticados na primeira pessoa do singular do presente do
indicativo, na voz ativa, são atos que realizam uma ação dentro de uma situação
convencional, a qual produz um efeito jurídico. Note-se que, embora não estejam na
primeira pessoa do singular do presente do indicativo segundo a Teoria de Austin,
existem outros verbos que são empregados nas Sentenças, como “registre-se”, “cumprase”, “expeçam-se”, “certifique-se”, “aguarde-se”, “arquivem-se”, “emite-se”, “publicase”, “comunica-se”, “intime-se”, os quais têm a função de comando, de mandar realizar
uma ação verbalizada por funcionário investido de poder em determinada situação
convencional. É incontestável a força da ação realizada pelo verbo em um contexto
jurídico.
Outro ponto questionado no início dos nossos estudos foi com relação à
fidelidade, característica das traduções juramentadas, sob a qual se espera seja realizada
a tradução. Mas qual fidelidade? Ao texto, ao conceito jurídico que naturalmente não
poderá ser aplicado em uma legislação de outro país? Se não é permitido interpretar o
que está escrito, porque deve ser transcrito, inclusive com erros, qual é a regra a ser
seguida? Não existe regra. Esta é feita a cada tradução, a cada caso, através de cada
nota que se coloca para que o texto se torne compreensível e fiel àquela situação. As
fraseologias jurídicas que servem de introdução e fechamento dos documentos são
características formais e essenciais destes atos. Entender o seu conteúdo é necessário
para que seja explicada na língua de chegada ou até substituída por fraseologia da língua
de chegada, com o mesmo valor. Portanto, o texto de especialidade “hermeticamente”
fechado precisa de recursos para suprir suas lacunas e se tornar compreensível e eficaz.
Deve-se ser fiel aos dados do documento, registros, números, nomes e conteúdo, mas
62

não necessariamente à forma como foi lavrado. A manipulação do tradutor em textos
lavrados por cartórios ou Tribunais refere-se, mais especificamente, à construção da
frase na qual ele, tradutor, busca transparência em sua elaboração para uma clareza
maior ao órgão receptor, fazendo uso do termo equivalente se existente e, se não
houver, ao uso de paráfrases, neologismos, notas, a fim de suprir a deficiência
terminológica entre sistemas linguísticos distintos.

A margem de flexibilidade se

encontra no nível textual. A figura do tradutor, que na tradução literária, segundo a
opinião em geral, deve ser velada para não encobrir o autor, na tradução juramentada é
explícita, marcada por suas observações, muitas vezes necessária. Ele se mostra através
das notas explicativas, dos erros informados através do uso do [sic], das já mencionadas
paráfrases e neologismos que cria. São de responsabilidade do tradutor as decisões que
ele toma diante dos impasses linguísticos e tem autonomia para agir. Toda e qualquer
intervenção que ele faz para solucionar o problema do cliente faz parte do processo
tradutório. Desta forma, a tradução/versão vista como um processo complexo exige do
tradutor não apenas competência linguística para cumprir todas suas etapas do ato em si,
mas também competências terminológica e teórica e, sobretudo, ser ciente da
necessidade de ética que seu trabalho exige. Sua função de agente decodificador de
signos linguísticos, neste ato de traduzir (interpretar), é de porta voz de interesses
particulares de pessoas físicas e jurídicas, transcritos em documentos. Retomando a
Teoria dos Atos de fala preconizada por Austin, o tradutor, ao apor em sua tradução
“Certifico e dou fé”, por ser investido de poder e estar habilitado para aquele ato assume
a responsabilidade pelo texto traduzido e dá fé, ou seja, afirma como verdade a
autenticidade do teor daquele texto, toma parte da transcrição daquele ato realizado por
terceiro. A sua obrigação e responsabilidade não se concluem com a entrega da
tradução, ao contrário, com ela, se dá início a uma nova fase com o recebimento deste
documento pelo outro país, sob a observância de outras Leis, sob uma ótica cultural e
linguística diferentes.
Hoje, com a globalização mundial, é impossível imaginar a comunicação entre
países sem a colaboração do tradutor juramentado na realização das transações
comerciais; o seu envolvimento é direto e necessário para a consolidação dessas
negociações, o seu conhecimento bicultural permite conduzir a informação desejada ao
receptor final, visando a um objetivo previamente determinado. A interação entre
emissor-tradutor-receptor final é fundamental para que o resultado seja positivo e a
tradução juramentada cumpra o seu papel informativo e social.
63

BIBLIOGRAFIA
AUSTIN, John L. - Cómo hacer cosas con palabras (Título original: How to Do Things
with Words). Tradução de Genaro R. Carrió y Eduardo A. Rabossi, Ed. Paidós
Ibérica, S.A., Barcelona, 1971.
BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do Direito Notarial. Ed. Saraiva, 4ª ed., São
Paulo, 2011.
CABRÉ, M.T. (2004) - La terminologia en la traducción especializada. En: Gonzalo
Garcia, Consuelo; Garcia Yebra, Valentin (eds) Manual de documentación y
terminologia para la traducción especializada. Madrid: Arco/Libros. Colección:
Instrimenta Bibliológica. p. 89-122. ISBN: 84-7635-578-5 (CL).
DEL GIUDICE, Federico. Nuovo Dizionario Giuridico. Ed. Simone, Napoli, 1998.
DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico Universitário. Ed. Saraiva, 2ª ed., São Paulo,
2013.
FEROLDI Donata e DAL PRA Elena. Dizionario Analogico della Lingua Italiana.
Zanichelli editore, Bologna (Itália), 2011.
KRIEGER, Maria da Graça e MACIEL, Anna Maria Becker. Temas de Terminologia –
Ed. da Universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1ª. Ed. 2001.
LIMA LOPES, José Reinaldo. - O Direito na História – 3aed. Ed. Atlas S.A. São
Paulo, 2011.
LIMA LOPES, José Reinaldo de. - A Formação do Direito Comercial Brasileiro. A

criação dos Tribunais de Comércio do Império. CADERNOS DIREITO GV v.4
n.6: novembro 2007 PUBLICAÇÃO BIMESTRAL DA FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (DIREITO
GV).
MORINI, Massimiliano. - La Traduzione. Teorie. Strumenti. Pratiche. Sironi Editore,
1a. ed., Milano, (Italy), 2007.

64

PALMIERI, Germano. Dizionario dei Termini Giuridici.

BUR – Bibblioteca

Universale Rizzoli, 2° ed., Milano, 1994.
REISS, Katharina/VERMEER, Hans J. – Fundamentos para una Teoría Funcional de
la Traducción. Tradução de Sandra Garcia Reyna e Celia Martín de León. Ed.
Akal, Madrid, 1996.
SCARPA, Federica

- La traduzione Specializzata. Lingue Speciali e Mediazione

Linguistica. Ed. Ulrico Hoepli, Milano, 2001.
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 7ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1982.
ZINGARELLI Nicola. Vocabolario della Lingua Italiana. Zanichelli editore, 12ª ed.,
2000.

Website:
1. A ALTA IDADE MÉDIA – O Reino dos Bárbaros. Disponível em:
http://www.mundovestibular.com.br/articles/4436/1/A-Alta-IdadeMedia/Paacutegina1.html. Acesso em 24/05/2015, às 11h46
2. ANÁLISE DE DOCUMENTOS E DOCUMENTOS MANUSCRITOS.
Disponíveis

em:

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao

manuscrito/analisedoc.php

http://www.arquivoestado.sp.go.br/exposicao

manuscrito/docmanuscrito.php Acesso em 31/3/14, às 11h22
3. ANEXO A: Invasão dos bárbaros no Ocidente – séc. V-VII. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Invas%C3%B5es_b%C3%A1rbaras_da_pen%C3
%ADnsula_Ib%C3%A9rica>. Acesso em 17/11/2013, às 14h47.
4. ANEXO C: Modelo de Procuração Ad Judicia Et Extra.
Disponível

em:

<http://codigo-codigos-

direito.blogspot.com.br/2008/04/procuracao-ad-judicia-et-extra-modelo.html>
Acesso em 17/11/2013, às 15h56.
5. ANEXO G1:
____. VERBALE

TRIBUNALE DI PIACENZA. R.G.C. n. _____ CRON.

DI

COMPARIZIONE

CAMERALE DI DIVORZIO CONGIUNTO.
65

DEI CONIUGI. ALL'UDIENZA

Disponível

em: www.piacenzaordineavvocati.it/.../VERBALE%20DI. Acesso em

03.07.2015.

6. BRASIL. Código Civil. Coleção de Leis Rideel. Coordenação Anne Joyce
Angher, 9ª ed. S. Paulo, 2003 – Editora ABDR.
7. BRASIL. Código de Processo Civil. Lei n. 5.869, de 11/1/1973 atualizada e
acompanhada da Legislação complementar, Súmulas e índices. 9. Ed. Saraiva,
São Paulo.
8. BRASIL. Constituição Federal (1988). Emenda Constitucional n. 66 de 2010 a
qual

dá

nova

redação

ao

§6º

do

art.

226.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
Acesso em 06/06/2015.
9. BRASIL. Decreto 13.609 de 21/10/1943. Dispõe sobre as obrigações e normas
regulamentares de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado de
São Paulo. Deliberação /JUCESP/4-80.
10. BRASIL. Lei 6015 de 31/12/1973. Dispõe sobre os registros públicos.
Disponível em: www2.camara.leg.br/.../lei/.../lei-6015-31-dezembro- Acesso em
09/10/2014.
11. BRASIL. Lei 6.515/77. Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e
do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6515.htm Acesso em
06/06/2015.
12. BRASIL. Lei 10.406, de 10/01/2002 – Institui o Código Civil. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm

Acesso

em:

20/08/2015.
13. BRASIL. Lei 11.441 de 4/1/2007 altera os dispositivos da Lei 5869 de
11/01/1973, art. 3º CPC, possibilitando o divórcio direto lavrado pelo cartório.
Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/lei/l11441.htm. Acesso 08/12/2014, às 8h51.
14. BRASIL.

Antiga

Lei

do

Divórcio.

Disponível

em

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11288426/artigo-40-da-lei-n-6515-de-26de-dezembro-de-1977

Acesso em 07/12/2014 às 19h29

15. BRASIL. Lei 13.105, de 16/03/2015 – Código de Processo Civil.
Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13105.htm#art1046
66

Acesso em 20/08/2015.

16. COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO DO BRASIL. 1850, p.57, v. 1
Disponível em:< http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-556-25junho-1850-501245-publicacaooriginal-1-pl.html>. acesso em 25/07/2013, às
10h59.
17. DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVISTA. Rio de
Janeiro,

2005.

Disponível

em:

www.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf.

Acesso

em 07/09/2014, às 16h47.
18. DIVORZIO BREVE ITALIA. Texto oficial. Lei n. 55 de 06/05/2015.
Disponível em http://www.leggioggi.it/allegati/divorzio-breve-testo-ufficialelegge-6-maggio-2015-n-55/ Acesso em 27/06/2015.
DIVORZIO ITALIA. Disponível em: http://www.studiocataldi.it/

Acesso em

07/12/2014, às 19h33.
19. DIVORZIO

CONGIUNTO

ITALIA.

Disponível

em:

http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/161/Divorzio-congiunto. Acesso
em 07/12/2014, às 19h41.
20. ITALIA. Lei n. 898 de 1/12/1970 – Ministero degli Affari. Disciplina os casos
de

dissolução

do

matrimônio.

Disponível

em:

www.esteri.it/.../1970_legge_1.12.n%20898-discipli. Acesso em 07/6/2015.
21. IL

SISTEMA

GIUDIZIARIO

ITALIANO.

Consiglio

Superiore

della

Magistratura. Disponível em: www.csm.it/ Acesso em 05.10.2014, às 17h20.
22. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO Disponível em:
<http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/junta-comercial-de-sao-paulo>, acesso

em 10/11/2013, às 9h52.
23. MEIO

AMBIENTE:

Disponível

em:

<http://www.temameioambiente.com.br/servicos/certidao-de-uso-e-ocupacao-

do-solo/> acesso 12/01/2014, às 11h30.
24. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES – MRE – Disponível em:
<pt.wikipedia.org> Acesso em 26/10/2013 .
25. SAN GIROLAMO. Disponível em: <http://it.cathopedia.org/wiki/San_Girolamo
Epistulae 57,5> – trad. R. Palla; Acesso em 24/11/2013, às 11h22.
26. BRASIL. VADEMECUM, 2011. Coordenação Darlan Barroso, Marco Antonio
Araujo Júnior. Ed. RT – Revista dos Tribunais, SP.

67

27. VULGATA: <it. Wikipedia, org.> (Epistulae 57,5 trad. P. Palla). Acesso em
lº/05/2013).

Artigos online e periódicos:
1. ALVAREZ, M. O. A tradução segundo São Jerônimo. Ipsis litteris – Boletim da
Associação Professional dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do
Estado de São Paulo, v. 34, p.1, 2010.
2. ARPENSP (Associação dos Registros de Pessoas Naturais do Estado de São
Paulo).

O

Registro

Civil

no

Brasil.

Disponível

<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?pagina_id=177>;

em:

Acesso em

21/11/2013, às 17h45.
3. BUSSO, Sérgio. Trabalho sobre a História dos Cartórios no Brasil (15/07/2002)
Disponível em

http://www.controlm.com.br/artigo.php?idartigo=146Sérgio

Busso. Acesso em 23/06/2015.
4. CABRAL, Dilma. Real Junta do Comércio, Agricultura, Fabricação e

Navegação. Disponível em

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2796

Acesso

em

05/06/2015.

5. CHIODI,

Giovanni (Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

dell´Archivio di Stato di Milano, Notaio e documento notarile nei secoli. – 7, 12,
14 Aprile, 2005). Il Notaio Medievale: Un custode della Consuetudine, delle
Leggi

e

della

Volontà

delle

Parti.

Disponível

em:

https://www.yumpu.com/...notaio...archivio-di-stato-. Acesso em 07/06/2015.
6. DE ANGELIS, C.Traduzioni Giurate: come si fa?. Professione, 2009. Itália.
Disponível em < www.e-schooloftranslation.org> Acesso em 24/01/2014.
7. KRIEGER, Maria da Graça (2006).

Do ensino da Terminologia para

Tradutores: Diretrizes Básicas. UNISINOS – RS. Cadernos de Tradução v.1 n.
17.

Disponível

https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/download/.../6413,

em:
Acesso

em 23/12/2013, às 17h58.
8. NAHAS, K. M. 120 anos do Registro do Comércio – Breve histórico. Ipsis
litteris Boletim da Associação Profissional dos Tradutores Públicos e Intérpretes
Comerciais do Estado de São Paulo, v. 34, p.4-5, 2010.
68

9. NORD, Christiane. - El funcionalismo en la enseñanza de traducción. Articulos
de investigación. Mutatis Mutandis. Vol. 2, n. 2, 2009 – pp 209-243.
10. Disponível

em:

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/search/aut
hors/view?firstName=Christiane&middleName=&lastName=Nord&affiliation=
European%20Translation%20Studies%20Association&country=

Acesso

em

12/06/2015.
11. O REGISTRO CIVIL NO BRASIL. (ARPEN – Associação dos Registros de
Pessoas

Naturais

do

Estado

de

São

Paulo).

Disponível

http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?pagina_id=177;

Acesso

em:
em

21/11/2013, às 17h45.
12. REMENCHE, Maria de Lourdes Rossi. Reconstrução histórica dos principais
paradigmas epistemológicos da ciência terminológica. Artigos. 2010, v.16.
Disponível em: www.revistas.usp.br/tradterm/article/view/46324. Acesso em
04/06/2015.
13. VILELA, Mario Augusto do Quinteiro. O Conceito da Tradução – em De

optimo Genere Interpretandi de São Jerônimo Leal Conselheiro de D. Duarte e
Sendbrief von Dolmstschen de Martin Lutero. Universidade do Porto, Congresso
Internacional Bartolomeu Dias e sua Época, 1989.

Consultas em trabalhos acadêmicos:
BACCIN, Paola G. (Italianismos na terminologia gastronômica na cidade de São
Paulo: um modelo de Glossário. 2003, 452 f., 2 v. (Tese de Doutorado).
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo.

69

ANEXOS

ANEXO A - Invasão dos bárbaros no Ocidente – séc. V-VII

Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Invas%C3%B5es_b%C3%A1rbaras_da_pen%C3%ADnsula_Ib%C
3%A9rica
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ANEXO B - Procuração pessoa física (doc. original)
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ANEXO B1 – Versão para o idioma italiano da Procuração do Anexo B
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ANEXO C - Modelo de Procuração Ad Judicia Et Extra

_______ qualificação do(s) outorgante(s)

Pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia(m) e constitui(em) seu(s) bastante procurador(es) o(s)
advogado(s)_______ (qualificação), a quem confere(m) amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad
judicia et extra, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações
competentes e defendê-lo(s) nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhe(s), ainda, poderes especiais para confessar, transigir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação, desistir, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial para propor ação
_______ contra _______ ou defendê-lo na ação _______ que lhe move _______ em trâmite pelo Cartório do
_______ Ofício da Comarca de _________
Localidade e data.

___________
Assinatura(s)

Fonte:
http://codigo-codigos-direito.blogspot.com.br/2008/04/procuracao-ad-judicia-et-extramodelo.html

73

ANEXO C1 – Procuração pessoa jurídica lavrada no idioma italiano

74

75

ANEXO C2 Tradução para o vernáculo da Procuração lavrada no idioma italiano
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ANEXO D - Certidão cumulativa de residência e situação familiar
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ANEXO E - Procuração original: redação ruim
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ANEXO F - Certidão de Objeto e Pé

82

ANEXO G - Termo de audiência em Ação de divórcio direto consensual

83
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ANEXO G1 - Modelo de Verbale d´udienza di divorzio congiunto

85
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ANEXO G2 - Versão para o idioma italiano do Termo de audiência em Ação de divórcio
direto consensual (Verbale d´udienza in Azione di divorzio diretto consensuale)
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ANEXO H - Juramento de Tradutor Juramentado na Itália perante o Tribunal
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ANEXO I - Legalização de documento italiano
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ANEXO I1 - Legalização de documento italiano e consularização
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ANEXO J - Atestado de vida italiano
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ANEXO L – Certidão de Antecedentes criminais emitida no Brasil
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ANEXO L1 – Certidão de Antecedentes criminais emitida na Itália (Certificato di
carichi pendenti)
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ANEXO L2: Certidão de Antecedentes criminais emitida na Itália (2º tipo)
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