
Apostilamento 
Marco Antonio Barreto de Azeredo Bastos Junior 

Tabelião Substituto 

 

Cartório JK - 1º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília  
 
 



O QUE É A APOSTILA 
 

É um certificado de autenticidade emitido 
por países signatários da CONVENÇÃO DA 
HAIA, que é colocado em um documento 
público para atestar sua origem. 
(Assinatura e Cargo do Agente Público) 

 

 



O QUE É A CONVENÇAÕ DA HAIA 
 

Tratado Internacional que visa simplificar o 
processo de autenticação de documentos a 
serem usados no exterior. 

 (Países Signatários da Convenção da Haia) 

 



DOCUMENTOS VINDOS DE FORA DOS PAISES 
SIGNATÁRIOS DA HAIA. 
 
Não precisam ser apostilados. 

Os mesmos deverão ser levados ao RTD 

 

Obs: As traduções somente no Brasil por 
Tradutores Juramentados. 



Legislação 
 
 Decreto 8.660 de 29/01/2016 

•  Promulgação da convenção sobre eliminação da 
exigência de legalização de documentos públicos 
estrangeiros firmada em Haia. 

  

 Resolução 228 de 22/06/2016 (CNJ) 
•  Regulamenta a aplicação, no âmbito do judiciário, da 

convenção de Haia. 
 

 Provimento 58 de 9/12/2016 (CNJ) 
•  Dispõe sobre os procedimentos 

 

 
 



Legalização de Documentos  
 
 Conceito 

• Legalização ou chancela consular é a formalidade pela qual se 
atesta a autenticidade da assinatura, da função ou do cargo 
exercido pelo signatário do documento. 
 

 Procedimento realizado pelo MRE 
 
 
 Início do apostilamento nos Cartórios – 14/08/16 

• Capitais e interior;  
• Lista dos cartórios do interior (Corregedoria) 

  
 

 
 



Requisitos da Apostila  
 
I - terá a forma de um quadrado com pelo menos 9 (nove) 
centímetros de lado;  
 
II - constarão do cabeçalho o brasão de Armas da República 
Federativa do Brasil e a logomarca do CNJ; 
 
III - título apenas em francês "Apostille (Convention de La Haye 
du 5octobre 1961)"; 
 
IV - campos fixos inscritos, redigidos em português, inglês e 
francês; 
 
V - indicar o número seqüencial e a data de emissão; 
 
VI - constar o nome do signatário do documento público ou, no 
caso de documentos não assinados, a indicação da autoridade que apôs o selo 
ou carimbo, juntamente com o cargo ou a função exercida e a instituição que 
representa; 

 
 



Sistema Utilizado 
 
 SEI Apostila 
 
 

 
 

 



Aspectos práticos 
 
 Processo Eletrônico  
 
 Certificado Digital 

 
 Credenciamento da Serventia 

• Realizado pela Corregedoria estadual  
• nucop@cnj.jus.br (e-mail para dúvidas) 
• apostila@anoregbr.org.br (Anoreg Brasil) 

 
 

 

mailto:nucop@cnj.jus.br
mailto:apostila@anoregbr.org.br


Aspectos práticos 
 
 Credenciamento da Serventia 

• E-mail deve ser enviado contendo os seguintes dados: 
1. CNS: 
2. Nome do Cartório: 
3. Telefone: 
4. E-mail: 
5. Endereço: 
6. Pessoas Habilitadas (cargo, nome e CPF): 

“Além do Titular e no máximo de 05 Substitutos ou Auxiliares – Art. 5º, § 2º. 
Prov 58 CNJ” 

 
 

 
 
  
 

 
 



Aspectos práticos 
 

 
 Valor 

• Procuração sem valor declarado – Art. 18 – Resolução 228 

 
 Carimbo 

• Solicitar arquivo: g-institucional@cnj.jus.br 
 

 Papel Moeda 
• http://haia.casadamoeda.gov.br/ 
• apostilahaia.cnj@cmb.gov.br (e-mail para cadastramento no 

sistema de compra) 
 

 
 

 
 

mailto:apostilahaia.cnj@cmb.gov.br
mailto:apostilahaia.cnj@cmb.gov.br
http://haia.casadamoeda.gov.br/
mailto:apostilahaia.cnj@cmb.gov.br
mailto:apostilahaia.cnj@cmb.gov.br


       MODELO DO CARIMBO 



MODELO DA APOSTILA DA HAIA 





































Aspectos práticos 
 
 Emissão mediante solicitação  

• Dispensado requerimento por escrito. 
 

 Análise formal do documento 
 
 Documento original 

• Reconhecimento de firma por semelhança ou sinal publico do 
tabelião caso a firma esteja reconhecida. 

 
 Cópia autenticada 

• A autenticidade da assinatura a ser lançada na apostila é do 
tabelião que autenticou. 

 

 
 



Aspectos práticos 
 
 Emissão por documento ou por folha  

• Regra geral: por documento  

 
 Digitalização 

• Deve ser feita em tamanho reduzido  
 

 QR CODE 
 

 ASSINATURA ELETRÔNICA E FÍSICA 
 

 VINCULAR O DOCUMENTO À TRADUÇÃO 
 

 

 
  



Aspectos práticos 
 
 Dúvidas  

• O usuário deve ser orientado a procurar a embaixada do país a 
qual o documento se destina. 

 

 Apostilamento de Tradução  
• Apenas documento traduzido por Tradutor Juramentado (Pedido 

de Providencias nº 0007437-63.2016.2.00.00.00) – Art. 13 
Provimento 58. 
 

 Retificação de apostila 
 

 Países Signatários – Lista oficial está disponível no site CNJ – 
www.cnj.jus.br 
 

 Argentina – Pedido de Providencia: 0006579-95.2017.2.00.0000-
CNJ 

 

http://www.cnj.jus.br/


Obrigado 
Marco Antonio Barreto de Azeredo Bastos Junior 

(61) 9 9909-7077 / (61) 3799-1511 

marco@cartoriojk.com.br 

www.anoreg.org.br (link sobre apostila) 
www.cnj.jus.br (link sobre apostila) 
http://haia.casadamoeda.gov.br (compra de papel) 
apostilahaia.cnj@cmb.gov.br (cadastramento para compra de papel) 
nucop@cnj.jus.br (cadastramento) – atualmente corregedoria local. 
 
Telefone do Itamaraty: (61) 2030-8813 
 
erenor@suframa.gov.br 
 
Anoreg Brasil): apostila@anoregbr.org.br 
 

http://www.anoreg.org.br/
http://www.cnj.jus.br/
http://haia.casadamoeda.gov.br/
mailto:apostilahaia.cnj@cmb.gov.br
mailto:nucop@cnj.jus.br
mailto:fernanda@anoregbr.org.br
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