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Órgãos públicos vão 
dispensar firma reconhecida

SANCIONADO

A apresentação de do-
cumento autenticado com 
firma reconhecida não 
será mais necessária em 
órgãos públicos. Isso por-
que o presidente Michel 
Temer sancionou o proje-
to aprovado pelo Congres-
so Nacional, que também 
acaba com a exigência de 
apresentação de certidão 
de nascimento.

A lei abrange as esfe-
ras federais, estaduais e 
municipais, e tem como 
objetivo principal sim-
plificar os procedimen-
tos burocráticos, reduzir 
gastos e diminuir os ris-
cos de fraudes. Temer, 
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Tangará da Serra sedia 
hoje Encontro 
Estadual de Procons

APRIMORAMENTO

A Secretaria de Justi-
ça e Direitos Humanos 
(Sejudh), por meio do 
Procon Estadual, pro-
move em Tangará da 
Serra nesta quarta-fei-
ra, dia 17 de outubro, 
a 27ª Reunião Técnica 
dos Procons de Mato 
Grosso. O evento, que 
ocorrerá a partir das 
19h30 no Centro Cul-
tural, tem o objetivo de 
alinhar procedimentos 
e discutir os problemas 
relacionados à proteção 
e defesa do consumi-
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dor.
De acordo com o co-

ordenador do Procon 
de Tangará da Serra, 
Rossano Ferrari, o en-
contro permitirá que 
funcionários dos Pro-
cons de todo o Estado 
possam compartilhar 
problemas e assim bus-
car soluções conjuntas 
para melhor atender o 

cidadão.
“A finalidade é apri-

morar conhecimentos, 
para que haja essa inte-

ratividade. O encontro 
possibilita a troca de 
experiências, e prin-
cipalmente o planeja-
mento estratégico para 
o órgão”, relatou o co-
ordenador municipal, 
destacando que essa 
será a primeira vez que 
a cidade de Tangará da 
Serra sediará o encon-
tro a nível de Estado. 
“Será muito proveitoso, 
pois participarão desse 
evento representantes 
de aproximadamen-
te 30 Procons de todo 
Mato Grosso, trazendo 
e levando conhecimen-
to. Isso proporcionará 
uma grande colabora-
ção na prestação de ser-
viço aos  consumidores 
que nos procuram em 
busca de informações 
quanto aos possíveis 
problemas que venham 
surgir nas relações de 
consumo”, enfatizou o 
coordenador.
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porém, vetou o artigo que 
estabelecia a vigência 
imediata da lei. O presi-
dente justificou que a re-
percussão exige a adap-
tação do poder público. 
Desta forma, a lei passará 
a valer em 45 dias.

De acordo com a lei 
sancionada, as esferas 
públicas não poderão 
exigir que o cidadão re-
conheça firma para ser-
viço ou atendimento. 
Quando entrar em vigor, 
a lei obrigará o agente 
administrativo a analisar 

a documentação, como o 
documento de identida-
de, bem como, dispensar 
o cidadão de apresentar 
cópias autenticadas de do-
cumentos. Bastará levar 
original e cópia simples.

Em situações do anexo 
do documento pessoal 
pode ser juntada uma có-
pia autenticada naquele 
momento pelo próprio 
servidor do órgão.

A certidão de nasci-
mento poderá ser substi-
tuída por documento de 
identidade, título de elei-
tor, carteira de trabalho, 
identidade profissional 
emitida por conselhos 
regionais, certificado mi-
litar, passaporte ou iden-
tidade funcional de órgão 
público.

Em qualquer situação 
fora do período eleições, 
será dispensada a apre-
sentação de título de 
eleitor.


