
“Notary Public” 
 
O Consulado esclarece: 
 

Para ter validade no Brasil, documentos certificados ou produzidos por “Notary Public” britânico 

(Tabelião britânico) devem ser legalizados pelo Consulado-Geral em Londres. 

Atenção: o Consulado-Geral em Londres não pode legalizar documentos emitidos em outros países, 
inclusive por notaries public licenciados fora do Reino Unido. Para esses casos, favor consultar o 
Consulado brasileiro competente no país de origem do documento ou onde o Tabelião esteja 
habilitado. 

 

O que um Notary Public britânico pode fazer?  
 
Os notaries public britânicos são advogados com qualificação especial em Notarial Practice, Direito 
Civil e Direito Internacional Privado. A habilitação como Notary Public os permite autenticar e 
certificar documentos a serem utilizados no exterior (fora do Reino Unido). Eles podem autenticar 
documentos pessoais, lavrar procurações públicas, reconhecer firmas, autenticar documentos de 
empresas para transações comerciais, entre outros. 
 
Para mais informações sobre Notaries Public britânicos, favor acessar o website da Notaries Society:  
http://www.thenotariessociety.org.uk/ 
 
Para encontrar um Tabelião britânico, favor acessar: http://www.thenotariessociety.org.uk/find-a-
notary 
 
 
Como faço para legalizar um documento 
produzido por ‘Notary Public’ no Reino Unido? 
 
Primeiro, é necessário agendar horário no Setor de Legalização. Se preferir, poderá solicitar o serviço 
pelo correio (veja detalhes abaixo).  
 
No dia agendado, apresentar o documento certificado/produzido pelo “notary public” britânico.  
O Consulado legalizará o documento reconhecendo a assinatura do Tabelião. 
 
A assinatura do ‘notary public’ escolhido poderá já ter sido previamente registrada junto ao 
Consulado-Geral. Quando não for o caso, um exemplar da assinatura e do selo do Tabelião em seu 
papel timbrado (specimen of signature and seal on headed paper) e cópia do certificado do Tabelião 
deverão ser apresentados ao Consulado-Geral, juntamente com os documentos a serem legalizados. 
 
A taxa consular para legalização é de £16 por por assinatura ou por documento.  
O pagamento poderá ser por "Postal Order", nominal a "Brazilian Consulate General", adquirida em 
qualquer agência dos correios OU por cartão de débito, diretamente junto ao ponto de atendimento 
do Banco do Brasil, London Branch, situado no 1º andar do Consulado em Londres (expediente 
bancário de 09:00 às 13:00h). Tanto os correios como o Banco do Brasil cobram taxa adicional para o 



processamento do pagamento. O comprovante do pagamento deve ser apresentado junto com a 
documentação a ser legalizada. 
 
Para solicitar o serviço pelo correio, enviar ao Consulado: 
- documentos a serem legalizados 
- pagamento (Postal Order) no valor correspondente ao serviço e quantidade 
- Envelope "Special Delivery" pré-pago e auto-endereçado para devolução (ver link abaixo com as 
instruções detalhadas) 
O Consulado-Geral não se responsabiliza por extravio ou atraso na entrega da correspondência. 
Não enviar envelope franqueado (o selo não pode indicar data específica de retorno). 
 
Prazo de processamento: em torno de 5 dias úteis (este prazo pode ser estendido, se necessário, 
devido ao volume de solicitações recebidas). Obs: além do prazo previsto de processamento do 
serviço, deverá ser acrescido o prazo da expedição postal.   
 
Para mais informações sobre legalização de documentos britânicos, favor acessar o website do 
Consulado pelo seguinte endereço eletrônico:  
http://cglondres.itamaraty.gov.br/pt-br/legalizacao_de_documentos_britanicos.xml  


