
 
 

 

A TRADUÇÃO JURAMENTADA 

  
  A Tradução Oficial, tradução pública, ou tradução juramentada, é aquela feita por um 

Tradutor Público e Intérprete Comercial. Este é o nome correto do ofício popularmente conhecido 

como tradutor juramentado.  

A Tradução Oficial e a profissão de tradutor público e intérprete comercial são 

regulamentadas pelo Decreto N° 13.609 (de 21 de outubro de 1943, capítulo III, artigo 18), que 

estipula que somente a tradução juramentada tem validade oficial ou legal e, por isso, é 

oficialmente reconhecida perante instituições e órgãos públicos no Brasil. 

Assim, segundo a exigência da legislação brasileira, para que um documento estrangeiro 

tenha validade no Brasil, é necessário que ele seja apresentado junto à sua respectiva tradução 

juramentada. E o mesmo se aplica a um documento nacional no exterior.  

Por isso, podemos afirmar que o tradutor público e intérprete comercial é um profissional 

dotado de fé pública. Ele promove a comunicação justa, correta e, acima de tudo, oficial.  

Este serviço se destina tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. Para as pessoas físicas, 

a tradução pública se faz necessária para a internacionalização de documentos como: certidões de 

nascimento, casamento e óbito; históricos e diplomas escolares; carteira de habilitação; carteira 

de trabalho; carteira de vacinação; passaportes; testamentos e inventários; atestados médicos e 

declarações médicas permitindo o porte de medicamentos; informações bancárias, e outros 

documentos pessoais.  

No âmbito corporativo, a modalidade se faz obrigatória ou recomendável para conferir 

maior confiabilidade a documentos, como contratos, pareceres técnicos e atas. 

O título de tradutor público e intérprete comercial não impede que um tradutor faça as 

chamadas traduções livres (ou seja: aquelas que não são juramentadas). Aliás, é altamente 

recomendável que você confira seus textos a um tradutor com esta habilitação, pois ela garante 

que se trata de um profissional competente, capaz de traduzir os mais variados estilos textuais. 

Mas como reconhecer uma tradução juramentada?  

 É simples. Cada folha de uma tradução juramenta vem devidamente identificada por um 

cabeçalho que contém o nome do tradutor responsável, seus dados, número da página e do registro 

em um livro. Sim, cada tradução juramentada fica arquivada em um livro, da mesma forma que 

acontece em um cartório. As traduções são registradas seguindo uma sequência numérica 

específica que envolve o número da tradução, do livro e das folhas (páginas). 

 



 
 

 

 

Além disso, cada página contém uma descrição do documento original, na qual o tradutor 

menciona o tipo de documento a ser traduzido, e se nele há algum carimbo, assinatura, selo ou, 

até mesmo, alguma ilegibilidade.  

Cada tradução oficial leva ainda um selo de autenticidade, e é carimbada e assinada pelo 

tradutor responsável. Uma vez assinadas, as traduções são validadas como documentos oficiais e 

podem ser apresentadas a órgãos públicos.  

E como se tornar um tradutor público e intérprete comercial? 

Para se tornar “juramentado”, este profissional deve ser aprovado em um concurso 

público que é promovido pela junta comercial do estado onde ele reside. O candidato deve 

cumprir uma lista de requisitos, como: ter idade mínima de 21 anos; ser cidadão brasileiro; não 

ser um empresário falido não reabilitado; não ter sido condenado por crime; não ter sido 

anteriormente destituído do ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial; ser residente por 

mais de um ano na unidade federativa em que pretende exercer o ofício; estar quite com os 

serviços militar e eleitoral; possuir carteira de identidade. O concurso é realizado em diversas 

etapas eliminatórias que envolvem provas orais e escritas.  

Uma vez aprovado, o profissional recebe um número de matrícula, que o habilita a exercer 

serviços de tradução em um ou mais idiomas estrangeiros e português.  

Quando o assunto é tradução, seja juramentada ou livre, conte com a WK Traduções. 

Nosso objetivo é promover a comunicação eficiente entre nossos clientes e o mundo. 

WK. Mais que tradução, comunicação. 

Até a próxima! 

 


