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PORTARIA Nº 1604 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Define os procedimentos a serem adotados em 

cumprimento ao disposto na Lei 13.726 de 8 de 

outubro de 2018. 

 

 

A DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem o artigo 1° do Decreto 

Governamental nº 20.242/2004, que aprova o Regimento Interno do DETRAN/MA. 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei 13.726 de 8 de outubro de 2018 que racionaliza atos e 

procedimentos administrativos dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de orientar o procedimento a ser observado pelos agentes 

administrativos do DETRAN/MA para a atividade de reconhecimento de firma e autenticação 

de cópias documentais. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Definir os procedimentos de reconhecimento de firma e autenticação de cópias 

documentais a serem realizados por agentes administrativos do DETRAN/MA em 

cumprimento ao disposto na Lei 13.726/2018, de 8 de outubro de 2018. 

 

Art. 2º. Os procedimentos de reconhecimento de firma e de autenticação de cópias 

documentais realizados por agentes administrativos do DETRAN/MA apenas poderão ter 

como objeto documentos a serem apresentados ao DETRAN/MA. 

 

Parágrafo único. São vedados o reconhecimento de firma e autenticação de cópias 

documentais por agentes administrativos do DETRAN/MA em documentos endereçados a 

outras entidades ou órgãos. 

 

Art. 3º. Os procedimentos de reconhecimento de firma e de autenticação de cópias 

documentais somente poderão ser realizados pelo agente administrativo que receberá a 

documentação para formação de processo ou para juntada a processo já existente. 

 

Parágrafo único. O agente administrativo, após as providências de reconhecimento de firma 

ou de autenticação de cópias documentais, deverá, logo em seguida, formar processo com os 

documentos reconhecidos ou autenticados ou juntá-los a processo já existente, sendo vedada a 

sua devolução ao interessado de forma imediata. 

 

Art. 4º. O procedimento de reconhecimento de firma poderá ser feito por duas modalidades: 
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I. Por semelhança: comparação da assinatura com a constante de documento oficial de 

identificação com foto, tais como carteira de identidade, carteira profissional e 

Carteira Nacional de Habilitação; 

II. Por autenticidade: comparação da assinatura com a realizada na presença do agente 

administrativo, no momento do reconhecimento da firma, desde que o signatário esteja 

devidamente identificado. 

Art. 5º. Os agentes administrativos, quando do procedimento de reconhecimento de firma, 

deverão lavrar o texto “Reconhecida por autenticidade a firma de (nome completo)” ou 

“Reconhecida por semelhança a firma de (nome completo)”, conforme o caso, acompanhado 

de data, assinatura e número da matrícula (ID). 

 

Parágrafo único. Documentos sem observância do caput deste artigo não deverão ser 

considerados com firma reconhecida. 

 

Art. 6º. Não será objeto de reconhecimento de firma por agente administrativo o Certificado 

de Registro de Veículo – CRV enquanto pendente consulta realizada pela Associação 

Nacional de DETRANS – AND ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, 

através do Ofício nº. 888/2018. 

 

Art. 7º. O procedimento de autenticação de cópias documentais deverá ser feito mediante 

comparação entre o original e a cópia. 

 

Parágrafo único. É vedada a autenticação de cópias mediante comparação com outra cópia 

autenticada, ainda que a autenticação desta cópia tenha sido feita em serventia extrajudicial 

(cartórios). 

 

Art. 8º. Os agentes administrativos, quando do procedimento de autenticação de cópias 

documentais, deverão lavrar o texto “Cópia autenticada com original”, acompanhado de data, 

assinatura e número de matrícula (ID). 

 

Parágrafo único. Documentos sem observância do caput deste artigo não deverão ser 

considerados cópias autenticadas. 

 

Art. 9º. Os textos de “Reconhecida por autenticidade a firma de”, “Reconhecida por 

semelhança a firma de” e “Cópia autenticada com original” e os dados de identificação do 

agente administrativo poderão ser apostos no documento por meio de carimbo ou lavrados a 

punho. 

 

Parágrafo único. Os procedimentos de reconhecimento de firma e de autenticação de cópias 

documentais deverão ser feitos preferencialmente com carimbos. 

 

Art. 10. Deverão ser desconsideradas as exigências anteriores previstas em normas deste 

DETRAN acerca da obrigatoriedade do reconhecimento de firma e autenticação de cópias 

documentais por serventias extrajudiciais (cartórios), podendo os documentos serem aceitos 

com os procedimentos previstos nesta Portaria. 
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Art. 11. Os documentos com reconhecimento de firma ou autenticados com original por 

serventias extrajudiciais (cartórios) poderão ser apresentados ao DETRAN/MA, com dispensa 

dos procedimentos previstos nesta Portaria. 

 

Art. 12. Para efeito desta Portaria, são considerados agentes administrativos os servidores 

públicos estatutários com vínculo efetivo ou em comissão. 

 

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

                                                               

 SÃO LUÍS/MA, 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

 

LARISSA ABDALLA BRITTO  

Diretora Geral do DETRAN/MA 

 

 


