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1 A REDAÇÃO TÉCNICA

A redação técnica é orientada pelos princípios básicos da clareza, da correção, da coerência, da
objetividade e da ordenação lógica. Para o professor Othon M. GARCIA (1985, p.386), esse tipo de redação
constitui “toda composição que deixe em segundo plano o feitio artístico da frase, preocupando-se de preferência
com a objetividade, a eficácia e a exatidão da comunicação”. Pode-se dizer, então, que não existe propriamente
uma linguagem técnica, nem um modelo de redação pronto para ser utilizado. O que existe é um modo de
utilização da língua que dará ao texto seu caráter técnico, adequado aos procedimentos burocráticos e aos
expedientes administrativos.

1.1 AS QUALIDADES DA REDAÇÃO TÉCNICA

A redação técnica deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza,
concisão, formalidade, uniformidade. Para que se atinja essas características, as comunicações oficiais
devem permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso de
certo nível de linguagem.

Vejamos a análise pormenorizada de determinadas qualidades:

1.1.1 Impessoalidade

A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita. Para que haja comunicação, são
necessários:

a) alguém que comunique;
b) algo a ser comunicado;
c) alguém que receba essa comunicação.
No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o Serviço Público; o que se comunica é sempre

algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica; o destinatário dessa comunicação ou é o público,
o conjunto dos cidadãos, ou outro órgão público do Executivo ou dos outros Poderes.

O tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre:
a) da ausência de impressões individuais de quem comunica: embora se trate, por exemplo, de um

expediente assinado por chefe de determinada Seção, é sempre em nome do serviço público que é
feita a comunicação. Obtém-se, assim, uma desejável padronização, que permite que comunicações
elaboradas em diferentes setores da Administração guardem entre si certa uniformidade;

b) da impessoalidade de quem recebe a comunicação, com duas possibilidades: ela pode ser dirigida a
um cidadão, sempre concebido como público, ou a outro órgão público. Nos dois casos, temos um
destinatário concebido de forma homogênea e impessoal;

c) do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o universo temático das comunicações oficiais se
restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural que não caiba qualquer tom
particular ou pessoal. (BRASIL, 2002, p.4-5.)



2
COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL

Manual de

do Estado do Paraná

1.1.2 Objetividade

A objetividade consiste no uso de termos adequados para que o pensamento seja expresso e entendido
imediatamente pelo receptor. Para ser objetivo, é necessário que se coloque uma idéia após a outra, hierarquizando
as informações. Palavras desnecessárias, supérfluas, adjetivação excessiva, repetição de termos e idéias devem
ser eliminadas, pois comprometem a eficácia do documento. Nas comunicações técnicas e burocráticas, em
que a linguagem é utilizada com objetivos pragmáticos, é necessário observar que “as informações expostas
devem descrever, narrar e explicar, e não convencer. A persuasão deve advir dos argumentos utilizados e não de
jogos de palavras, adjetivação impressionista, ou malabarismos silogísticos, falácias”. (MEDEIROS e
ANDRADE,1977, p.73.)

Dicas
• Os relatórios têm objetivo predeterminado e específico.
• Deve-se redigi-los sem preocupação literário-estilística.
• Deve-se evitar o jargão técnico.
• O receptor é o elemento mais importante dos relatórios.
• Os relatórios preocupam-se com a brevidade, são exatos, precisos.
• A linguagem dos relatórios é objetiva e clara e sua pontuação é racional.

1.1.3 Correção

A correção gramatical consiste no respeito às normas e princípios do idioma e às regras gramaticais e
ortográficas. Na redação oficial, particularmente, devem ser evitados os solecismos (erros de sintaxe), as
deformações (erros na forma das palavras), os cruzamentos (troca de palavras parecidas), os barbarismos
(emprego abusivo de palavras e expressões estrangeiras), os arcaísmos (emprego de palavras e expressões
antiquadas) e os neologismos (palavras novas, cujo sentido é ainda instável).

Dicas
• Preocupe-se com a clareza da mensagem.
• Evite períodos longos.
• Use a ordem direta para facilitar o entendimento.
• A correção gramatical é importante, mas não deve se sobrepor à criatividade. A preocupação com a

linguagem deve ser a última etapa.
• Sempre que possível, aproveite as variantes lingüísticas realmente expressivas.
• Use a linguagem de seu receptor, pois o mais importante num trabalho de redação é a comunicação.

(MEDEIROS,1996, p.48.)

1.1.4 Concisão

O texto conciso é aquele que transmite o máximo de informações com o mínimo de palavras. O esforço
de concisão atende ao princípio da economia lingüística, ou seja, ausência de palavras supérfluas, redundâncias,
passagens que nada acrescentam ao que já foi dito. Conciso não quer dizer lacônico, mas denso. Estilo denso
é aquele em que cada palavra, expressão ou frase está carregada de sentido. Assim, não se sacrificam idéias e
considerações importantes, tendo em mente destacar o essencial e o necessário.
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Dicas
• Empregue frases curtas, mas sem monotonia. De vez em quando, use orações subordinadas.
• Evite acumular idéias em um só parágrafo.
• Não use frases que dificultem a clareza do pensamento.
• Sempre que possível, exercite-se na recomposição de textos: deixe passar algum tempo depois de ter

escrito, reflita, descanse suas idéias e, a seguir, retome o que escreveu, procurando melhorar a forma.
Para conseguir boa forma estilística, é necessário refazer o texto até encontrar um resultado agradável.
(MEDEIROS,1996, p.146.)

1.1.5 Clareza

O texto claro possibilita a imediata compreensão pelo leitor. Algumas características devem ser observadas
para que se atinja a clareza (BRASIL, 1991, p.12-13):

a) a impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações que poderia decorrer de um tratamento
personalista dado ao texto;

b) o uso do padrão culto da linguagem, em princípio, de entendimento geral é, por definição, avesso a
vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão;

c) a formalidade e a padronização, que possibilitam a imprescindível uniformidade dos textos;
d) a concisão, que faz desaparecer do texto os excessos lingüísticos que nada lhe acrescentam.

Dicas
• Procurar a palavra exata, aquela capaz de transmitir a totalidade da idéia.
• Refazer frases depois de tê-las escrito. Exercitar-se até encontrar a forma precisa.
• Usar a subordinação quando quiser realçar idéias.
• Usar somente o adjetivo capaz de caracterizar um fato ou objeto. O adjetivo trivial desvirtua e enfraquece

a expressividade do pensamento. (MEDEIROS,1996, p.112.)

1.1.6 Precisão

Na redação técnica, as palavras têm, geralmente, conotações próprias. A substituição de uma palavra por
outra, aleatoriamente, pode comprometer o entendimento da mensagem. Devem ser evitadas, nesse tipo de redação,
palavras e expressões vagas. O problema surge quando, no momento da redação, tem-se a idéia, mas não a
palavra exata para a sua expressão. Toda idéia exige palavra própria. Portanto, na série de sinônimos, pode-se
escolher a palavra ou grupo de palavras que melhor se ajuste àquilo que desejamos e precisamos exprimir.

Dicas
• Escrever parágrafos curtos e sem muitos pormenores.
• Para ser bem claro, usar orações coordenadas.
• Escrever somente sobre aquilo que se conhece bem.
• Ajustar as mensagens ao receptor.
• O conteúdo deve ser significativo (mensagem clara). (MEDEIROS,1996, p.200.)
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1.1.7 Harmonia

Harmonia é o ajustamento das palavras na frase e das frases no período, combinadas e dispostas
harmonicamente, fazendo com que o leitor se predisponha favoravelmente à proposta apresentada. São
prejudiciais à harmonia: os cacófatos (palavras obscenas ou inconvenientes resultantes do encontro de sílabas
finais com sílabas iniciais), as assonâncias (semelhança ou igualdade de sons na frase ou no período) e os ecos
(repetição sucessiva de finais idênticos).

Dicas
• Evite as repetições dos auxiliares ter, ser, haver, permanecer.
• Procure a palavra adequada para evitar locuções verbais. Em vez de estava disposto, melhor seria

resolvera; em vez de tinha proporcionado, melhor seria proporcionara-lhe; em vez de estava com receio,
por que não receava?
• Evite as expressões: efetivamente, certamente, além disso, tanto mais, então, por um lado, por outro lado,

definitivamente, a dizer a verdade, a verdade é a seguinte, pois, por sua parte, por seu lado...
• Para cada idéia use um parágrafo.
• Não esconda demasiadamente o sujeito de suas frases. Para comunicar com eficiência, exigem-se

clareza e simplicidade.
• Evite palavras complexas e jargão técnico. (MEDEIROS,1996, p.39.)

1.1.8 Polidez

A polidez consiste no emprego de expressões respeitosas e tratamento apropriado àqueles com os quais
nos relacionamos no trato administrativo. As expressões vulgares provocam mal-estar, assim como os tratamentos
irreverentes, a intimidade, a gíria, a banalidade, a ironia e as leviandades.

Abrange, ainda, a discrição, qualidade indispensável a todos quantos lidam com assuntos oficiais, muitas
vezes sigilosos e de publicidade inconveniente. A polidez vem mais da totalidade do texto que de um começo
repetitivo ou de um fecho estereotipado, redundante ou contraditório, aglomerado de amabilidades ilógicas e,
muitas vezes, insinceras. (MEDEIROS,1996, p.61.)

Dicas
• Seja parcimonioso no uso de adjetivos. Use-os sem abuso.
• Substantivo é a palavra cheia, que transmite idéias.
• É muito importante, para aprender a escrever, ser criativo, buscar novas formas de expressão, esquecendo

o que é corriqueiro.
• Use termo técnico somente quando se justificar pelo assunto.
• Evite o abuso de interjeições e exclamações, mas tire proveito delas para evidenciar emoções.
• Para prender a atenção, seja conciso. (KASPARY,1993, p.19-23.)
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2 A CONSTRUÇÃO DA FRASE E DO PARÁGRAFO

2.1 A FRASE

Para Othon GARCIA (1985, p.6) “frase é todo enunciado suficiente por si mesmo para estabelecer
comunicação. Pode expressar um juízo, indicar uma ação, estado ou fenômeno, transmitir um apelo, uma
ordem ou exteriorizar emoções”. As frases, geralmente, integram dois termos, o sujeito e o predicado.

Em MEDEIROS (1996, p.141-145), encontram-se diversos tipos de frases:

Frase arrastada

Constitui uma seqüência de frases independentes muito curtas, que se arrastam atadas por conectivos
coordenativos (e, mas, aí, então, etc.). Esse tipo de frase é cansativo e destituído de beleza.

Ex.: “Fui ver o homem, mas aí encontrei a mulher dele; então falei para ela e não sei o que aconteceu com
a perna dele, e ele entrou e eu fiquei conversando com ela; aí então a mulher quis entrar, mas eu segurei o braço
dela, e então (...)”.

Frase telegráfica

É a frase rápida, muito curta, despida de superfluidade do período clássico. As unidades são breves e os
pontos finais se encontram em todo o período. Seu uso torna clara a idéia do autor, facilitando a compreensão do
texto. Esse tipo de frase, segundo MEDEIROS (1996), é mais indicado para narrações, não para dissertações.
O exemplo selecionado pelo autor é retirado de Graciliano Ramos.

Ex.: “Um dia faltou água em casa. Tive sede e recomendaram-me paciência. A carga de ancoretas chegaria
logo. Tardou, a ponte era distante – e fiquei horas numa agonia, rondando o pote com brasas na língua (...)”.

Frase de ladainha

Nela é abundante o uso da conjunção coordenativa “e”.
Ex.: “Os seus últimos dias foram uma longa e exaustiva luta com a morte; luta que teria sido mais piedoso

não prolongar; mas o pai, que era médico, receava; e a mãe, que era simplesmente mãe, implorava; e Roland,
que não tinha coragem de deixar morrer o condenado, ia para o quarto dele e lutava; e Dolores (...)”.

Frase labirinto

Constitui-se de uma seqüência de orações subordinadas malconectadas, de modo que as idéias se
atropelam, dificultando a rápida compreensão do texto. A idéia principal fica perdida.

Ex.: “Os ferimentos eram mortíferos para os Mouros, porque eles se contentavam em os lavar na água do
mar e diziam, numa maneira de provérbio ou de anexim de seu país, que Deus, que lhos dera, lhos havia de tirar;
isto menos pelo desprezo que pela ignorância dos remédios, pois estimavam bastante um renegado, o seu único
cirurgião, a quem, por uma política excêntrica, a cada ferido de importância, que morria entre suas mãos, davam
primeiro um certo número de bordoadas, para os castigar mais ou menos (...)”.
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Frase fragmentária

Ocorre no processo de subordinação. As frases fragmentárias são bem marcadas com ponto final,
contribuindo, como recurso estilístico, para um texto claro e harmonioso.

Ex.: “Se o amor falasse baixinho. Bem baixinho. Sem igual. Era pôr-se à escuta do coração. Debalde. Tudo
era quase ininteligível. Porque a língua não fala, não gagueja, não enrola a mesma poesia do amor. Porque só na
harmonia. Sem o conflito. O amor aparece!”.

Frase parentética

Seu objetivo é esclarecer algo. As parentéticas caracterizam-se como frases que aparecem no meio de
um período, inseridas como elemento adicional, sem nexo sintático. Podem ser justapostas, intercaladas ou
parentéticas.

Ex.: “E esta reflexão – uma das mais profundas que se tem feito, desde a invenção das borboletas – me
consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo”. (Justaposta.)

Ex.: “Era ancião de muita bravura, e ainda hoje o é, e não levava desaforo para casa”. (Intercalada.)

Ex.: “Na madrugada daquele dia (em véspera da Paixão), saiu com o semblante carregado, e não voltou
mais”. (Parentética.)

Frase nominal

É a frase que dispensa o verbo. É curta, incisiva, de estilo agradável. A frase fica mais solta sem a presença
do verbo. Trata-se de um estilo difícil, mas muito expressivo. Serve particularmente às descrições e narrações.

Ex.: “A frase sempre límpida, tersa, louçã; o estilo sempre acomodado ao pensamento, modestamente
ataviado, sem arrebiques, sem enfeites pretensiosos e ridículos, sem todas essas lentejoulas tão em voga nas
épocas de decadência literária”.

Dicas

• Escreva sempre dentro do raciocínio lógico. Não invente muitas alterações na ordem das palavras
dentro do período. A inversão muito forte provoca desentendimento e gera incompreensão.

• Não acumular numa só frase pensamentos que não têm muita relação entre si e com os quais se
possam formar algumas frases separadas.

• Evitar digressões e parênteses, pois para ser fiel ao sentido é necessário que os acessórios não
prejudiquem o andamento da construção.

• As idéias de um texto devem ser amarradas de tal jeito que o leitor não possa fugir delas nem abandoná-
las, encontrar buracos ou redundâncias. (MEDEIROS,1996, p.152.)
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2.2 O PARÁGRAFO

Othon M. GARCIA (1985, p.203), conceitua o parágrafo do seguinte modo: “O parágrafo é uma unidade de
composição, constituída por um ou mais de um período, em que se desenvolve ou se explana determinada idéia
central a que geralmente se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente
decorrentes dela”.

A cada parágrafo do texto deve corresponder uma idéia central a ser desenvolvida. O texto, portanto,
deverá conter, em princípio, tantos parágrafos quantas forem as idéias centrais. O parágrafo comporta, no seu
desenvolvimento, idéias secundárias que deverão estar intimamente relacionadas entre si e com a idéia central.

Em sua estrutura, o parágrafo geralmente apresenta três partes:

a) tópico frasal – consiste, geralmente, na frase inicial que expressa, de maneira geral e sucinta, a idéia
central do parágrafo;

b) desenvolvimento – é formado pelas frases que esclarecem essa idéia central, discutindo-a em detalhes;
c) conclusão – está contida em uma frase final que enuncia a parte mais interessante ou o clímax do

parágrafo, ou, ainda, que sintetiza seu conteúdo.
Veja o exemplo (MEDEIROS,1996, p.170):

Tópico frasal A eletricidade, desde o início da civilização industrial, esteve associada ao
progresso.

Desenvolvimento O cidadão medianamente informado percebe a conexão entre a atividade
econômica de uma comunidade ou país e a disponibilidade de energia.
Já na primeira metade deste século analistas alertavam para a razão,
praticamente constante, que existe entre o consumo de energia e o produto
interno bruto em cada país.

Conclusão Todavia, a eletricidade sempre mereceu um destaque especial, pois está,
objetivamente ou não, ligada a uma aspiração de modernidade e de poder.

Dicas
• Evite iniciar seus parágrafos somente com particípio passado.
• Para prender a atenção do leitor, use frases interrogativas.
• O uso de alusão histórica dá sabor agradável a um texto.
• No uso de definições, tome cuidado com o ridículo: “Turismo é uma atividade econômica de exploração

do gosto pelo lazer”.
• Muito didática é a apresentação de idéias mediante divisões, isto é, dividir o pensamento em partes.
• O desenvolvimento de um parágrafo com declaração inicial é o mais comum e, portanto, o mais

desgastado.
• Seja qual for a forma escolhida para abrir suas idéias em um parágrafo, varie na escolha das palavras:

pronomes, conjunções, preposições, verbos, artigos definidos e indefinidos, substantivos, adjetivos,
locuções de modo geral, advérbios. Mas não se prenda a um uso somente, como, por exemplo, começar
todas as suas frases com orações reduzidas de particípio e de gerúndio (“Projetado com o objetivo de
tornar...”; “Revisado e ampliado, este texto procura esclarecer...”).
• Para idéias novas, parágrafo novo! (MEDEIROS,1996, p.163.)
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2.3 A REVISÃO

Para Robert BARRASS (1979, p.46.), “há dois processos envolvidos na comunicação escrita. O primeiro,
no espírito do autor, é a seleção de palavras capazes de exprimir seu pensamento. O segundo, no espírito do
leitor, é a conversão das palavras escritas em pensamentos. O ponto mais difícil, nessa comunicação, é o de
assegurar que os pensamentos criados na mente do leitor resultem nos mesmos que os do autor”.

Na revisão de um expediente, deve-se avaliar se o seu conteúdo será de fácil compreensão pelo receptor.
É indispensável a releitura de todo texto redigido. A ocorrência, em textos oficiais, de trechos obscuros e de erros
gramaticais provém, principalmente, da falta da releitura, que torna possível sua correção. O que parece óbvio
ao redator pode ser desconhecido por terceiros.

Explicite, desenvolva, esclareça, precise os termos técnicos e os conceitos específicos que não possam
ser dispensados. Termos obscuros devem ser evitados em todos os textos e, especialmente, nas comunicações
oficiais: “A revisão atenta exige, necessariamente, tempo. A pressa com que são elaboradas certas comunicações
quase sempre compromete sua clareza. Não se deve proceder à redação de um texto que não seja seguida por
sua revisão”. (BRASIL,1991, p.13.)

Dicas
• A composição é lida com facilidade? Está bem equilibrada?
• Os pontos principais foram devidamente enfatizados? Faltou alguma coisa essencial?
• Existem erros de coerência lógica ou erros de ortografia?
• O significado de cada sentença está claro e correto?
• As sentenças longas estão bem organizadas?
• Deixe de lado a composição por algum tempo e torne a revê-la mais tarde. (BARRAS,1979, p.52.)

Palavras e expressões desnecessárias
A clareza é uma característica que toda mensagem deve ter. Entretanto, em nome da clareza, incluímos

muitas vezes palavras e expressões que apenas ocupam lugar. Dentre elas estão também muitos adjetivos que,
por serem já esperados, não causam nenhuma surpresa. A ausência dessas palavras e expressões em nada
altera o sentido da frase. É conveniente eliminá-las.

O jargão
É a linguagem técnica especializada de uma classe ou profissão. Embora haja muitos casos em que o

jargão se apresenta apenas como um modo de impressionar, há também casos em que o jargão é necessário.
Seja qual for o caso, é preciso ter em mente que embora o jargão possa ter significado preciso para quem o
emprega, o mesmo pode não ocorrer com o receptor. Isso impedirá ou dificultará a comunicação. É desejável,
portanto, que o redator identifique o jargão que por acaso persista no esboço da mensagem.

Dicas
• Seja positivo. Evite, em particular, as duplas negações como não improvável (no lugar de possível) e

não injustificável.
• Nunca use metáforas, analogias ou outras figuras de estilo habitualmente encontradas em

obras impressas.
• Nunca use uma palavra longa quando couber outra mais curta.
• Se for possível eliminar uma palavra, elimine-a.
• Nunca use a voz passiva se for possível usar a voz ativa.
• Nunca use frases estrangeiras, termos técnicos ou jargão se puder valer-se de um equivalente da

linguagem comum. (BARRASS,1979, p.82.)
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REDAÇÃO CONCISA: economia e eficácia

Dicas
• O redator tem de se colocar no lugar de receptor: observe o nível de linguagem.
• Reflita exaustivamente sobre o que vai escrever.
• Evite termos difíceis, palavras longas, compostas.
• Use períodos curtos juntamente com algumas orações subordinadas.
• Coloque a oração principal em posição de destaque.
• Redija com precisão vocabular.
• A correção envolve conhecimentos básicos da língua portuguesa.
• Seja conciso: apresente o essencial com o menor número de palavras.
• Seja claro: não deixe margem à interpretação ambígua. Portanto, atente para uma boa pontuação e

para o emprego de palavras adequadas. (MEDEIROS,1996, p.221.)

EVITE PREFIRA

Acusamos o recebimento de sua carta de ... Recebemos sua carta de ...

Como é do conhecimento de Vossas Senhorias, ... Como sabem Vossas Senhorias, ...

Cumpre dirigir-me a Vossa Senhoria para ... Dirijo-me a Vossas Senhorias para ...

Desejo recomendar-lhe que ... Recomendo-lhe que ...

Desejo levar ao seu conhecimento que ... Informo-lhe que ... Participo-lhe que ...
Comunico-lhe que ...

... documentos que nos vemos obrigados a lhes devolver,
porquanto observamos que se encontram sem assinatura.

... documentos que lhe devolvemos, por falta de
assinatura.

Efetuamos-lhe uma remessa de... Remetemos-lhe ...

Em data de ontem, chegou às nossas mãos... Ontem recebemos ...

Ficamos no aguardo de... Aguardamos...

Formulamos a presente para solicitar a Vossas
Senhorias que ...

Solicitamos a Vossa Senhoria que ...

Faça chegar a esta loja ... Envie a esta loja ...

Levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria que ... Comunicamos a Vossa Senhoria que ...

Manifestamos nosso consentimento... Consentimos que...

Permitimo-nos devolver-lhe... Devolvemos-lhe...

Por motivos alheios ao nosso conhecimento... Por motivos que desconhecemos...

Permita que nos coloquemos à sua disposição... Conte conosco...

Tendo chegado ao nosso conhecimento que... Informamos que...

Quero fazer chegar ao conhecimento de Vossa Senhoria meu
testemunho ...

Quero testemunhar a Vossa Senhoria ...

Vamos proceder imediatamente à remessa da mercadoria ... Remeteremos imediatamente a mercadoria...

Vimos, por intermédio desta (por intermédio da presente), levar
ao conhecimento de Vossas Senhorias que ...

Comunicamos a Vossa Senhoria que ...

Procedemos à escolha ... Escolhemos ...

Não deixou de nos causar profunda surpresa... Surpreendeu-nos profundamente...

Expressamos-lhes nossas mais sinceras felicitações ... Felicitamo-los sinceramente...
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3 A LINGUAGEM DOS ATOS E COMUNICAÇÕES OFICIAIS

A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre do
próprio caráter público desses atos e comunicações e de sua finalidade. Os atos oficiais, aqui entendidos como
atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento
dos órgãos públicos, o que só é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem adequada.
O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade precípua é a de informar com clareza e objetividade.

As comunicações que partem dos órgãos públicos devem ser compreendidas por todo cidadão brasileiro.
Para atingir esse objetivo, há que se evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. Não há
dúvida de que um texto marcado por expressões de circulação restrita, como a gíria, os regionalismos vocabulares
ou o jargão técnico, tem sua compreensão dificultada.

Ressalte-se que há necessariamente uma distância entre a língua falada e a escrita. Aquela é
extremamente dinâmica, reflete de forma imediata qualquer alteração de costumes e pode eventualmente
contar com outros elementos que auxiliem a sua compreensão, como os gestos, a entoação, etc., para mencionar
apenas alguns dos fatores responsáveis por essa distância. Já a língua escrita incorpora mais lentamente as
transformações, tem maior vocação para a permanência e vale-se apenas de si mesma para comunicar.

A língua escrita, como a falada, compreende diferentes níveis, de acordo com o uso que dela se faça. Por
exemplo, em uma carta a um amigo, podemos nos valer de determinado padrão de linguagem que incorpore
expressões extremamente pessoais ou coloquiais; em um parecer jurídico, não é de estranhar a presença do
vocabulário técnico correspondente. Nos dois casos, há um padrão de linguagem que atende ao uso que se faz
da língua, à finalidade com que a empregamos.

O mesmo ocorre com os textos oficiais: por seu caráter impessoal, por sua finalidade de informar com o
máximo de clareza e concisão, eles requerem o uso do padrão culto da língua. Há consenso de que o padrão
culto é aquele em que:

a) observam-se as regras da gramática formal;
b) emprega-se um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. É importante ressaltar que a

obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está acima das
diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das idiossincrasias
lingüísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos.

Lembre-se de que o padrão culto nada tem contra a simplicidade de expressão, desde que não seja
confundida com pobreza de expressão. De nenhuma forma, o uso do padrão culto implica emprego de linguagem
rebuscada, nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem próprios da língua literária.

Pode-se concluir, então, que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem; o que há é o uso do
padrão culto nos atos e comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas
expressões, ou será obedecida certa tradição no emprego das formas sintáticas, mas isso não implica,
necessariamente, que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático,
como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada.

A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, para evitar o seu uso
indiscriminado. Certos rebuscamentos acadêmicos, e mesmo o vocabulário próprio à determinada área, são de
difícil entendimento por quem não esteja com eles familiarizado. Deve-se ter o cuidado, portanto, de explicitá-los
em comunicações encaminhadas a outros órgãos da administração e em expedientes dirigidos aos cidadãos.
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3.1 FORMALIDADE E PADRONIZAÇÃO

As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, obedecem a certas regras de forma: além
das já mencionadas exigências de impessoalidade e uso do padrão culto de linguagem, é imperativo, ainda,
certa formalidade de tratamento. Não se trata somente da eterna dúvida quanto ao correto emprego deste ou
daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível; mais do que isso, a formalidade diz respeito
à polidez, à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação.

A formalidade de tratamento vincula-se, também, à necessária uniformidade das comunicações. Ora, se
a administração estadual é una, é natural que as comunicações que expede sigam um mesmo padrão.
O estabelecimento desse padrão, uma das metas deste Manual, exige que se atente para todas as características
da redação oficial e que se cuide, ainda, da apresentação dos textos.

A clareza datilográfica, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo e a correta diagramação do texto
são indispensáveis para a padronização.

Na revisão de um expediente, deve-se avaliar se ele será de fácil compreensão por seu destinatário. O
que nos parece óbvio pode ser desconhecido por terceiros. O domínio que adquirimos sobre certos assuntos em
decorrência de nossa experiência profissional muitas vezes faz com que tomemos como de conhecimento
geral, o que nem sempre é verdade. Explicite, desenvolva, esclareça, precise os termos técnicos, o significado
das siglas e abreviações e os conceitos específicos que não possam ser dispensados.

A revisão atenta exige, necessariamente, tempo. A pressa com que são elaboradas certas comunicações
quase sempre compromete sua clareza. Não se deve proceder à redação de um texto que não seja seguida por
sua revisão. Não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados, diz a máxima. Evite-se, pois, o atraso, com sua
indesejável repercussão no redigir.

A redação das comunicações oficiais deve seguir as características específicas de cada tipo de expediente,
que serão tratadas em detalhes nos próximos capítulos. Outro aspecto comum às modalidades de comunicação
oficial é o emprego dos pronomes de tratamento, a forma dos fechos e a identificação do signatário.

3.1.1 Introduções e fechos apropriados

INTRODUÇÕES IMPRÓPRIAS SUBSTITUÍVEIS POR INTRODUÇÕES APROPRIADAS

Esta tem a finalidade de (o fim, o
objetivo, o intuito, o propósito, o
escopo, etc.) de...
Servimo-nos da presente (ou
desta) para....
Vimos, por intermédio desta (ou da
presente)...
Por intermédio desta (ou da
presente), vimos....

Acusamos o recebimento de....
Chegou-nos, ou acha-se em
nossas mãos, ou às mãos...
Encontra-se em nosso poder...

O recomendável, nesses casos, é
iniciar a correspondência com aquele
verbo que veicula a mensagem que se
pretende transmitir:

Convidamos....
Encaminhamos....
Comunicamos....
Cientificamos....
Informamos....

Todas essas introduções podem ser
substituídas por um único verbo, mais
preciso e mais expressivo:

Recebemos

Nas correspondências, não há razão
para se falar, a cada momento, em
“honra”, “satisfação”, “prazer” e outras
palavras semelhantes. O uso
indiscriminado dessas palavras faz com
que elas se desgastem e não
produzam mais o efeito desejado. O
correto é entrar diretamente no assunto
sem perda de tempo. Exemplo:

Solicitamos que nos enviem, até....
Encaminhamos a Vossa Senhoria,
em anexo, a lista....
Agradecemos suas imediatas
providências....
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Lembretes

Nas correspondências, reservar palavras como “honra”, “satisfação”, “prazer” e outras semelhantes
para a transmissão de mensagens que sejam, realmente, motivo de honra, satisfação e prazer. Ex.: Temos a
honra de convidar Vossa Excelência para comparecer à solenidade...; Temos a satisfação de comunicar a Vossa
Senhoria que, a partir desta data, colocamos à sua disposição...; Temos o prazer de enviar-lhe um exemplar do
primeiro número da publicação; Ficamos muito honrados com o convite para...

O fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, a de saudar o
destinatário. Os modelos para fecho que vinham sendo utilizados foram regulados pela Portaria nº 1 do Ministério
da Justiça, de 1937, que estabelecia quinze padrões. Com o fito de simplificá-los e uniformizá-los, este Manual
estabelece o emprego de somente dois fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial:

a) para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República:
Respeitosamente,

b) para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior:
    Atenciosamente,

Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, que atendem a
rito e tradição próprios, devidamente disciplinados no Manual de Redação do Ministério das Relações Exteriores.

3.1.2 Identificação do signatário

Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais comunicações
oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. A forma
da identificação deve ser a seguinte:

FECHOS IMPRÓPRIOS SUBSTITUÍVEIS POR FECHOS APROPRIADOS

Na despedida das correspondências, também
aparecem expressões de mero efeito. Essas
expressões inexpressivas não fazem nenhuma falta
na correspondência.

Sendo o que se nos oferece para o
momento...
Limitados ao exposto...
Sem mais para o momento...
Sem outro particular...
Circunscritos ao exposto...

Na correspondência tradicional, é comum a
despedida formar um único período com o fecho
do texto da carta.

Na certeza de contarmos com sua presença,
apresentamos a Vossa Senhoria nossas
atenciosas saudações.
Na expectativa de suas providências,
subscrevemo-nos atenciosamente.

Na correspondência moderna,
as fórmulas de despedida
restringem-se a algumas
palavras ou expressões,
caracterizadas pela sua
simplicidade e naturalidade.

Atenciosamente,
Atenciosas saudações,
Cordialmente,
Cordiais saudações,

Atualmente, há uma tendência
cada vez maior de se fechar o
texto propriamente dito com uma
frase independente, aparecendo
a despedida completamente
isolada:

Sua presença será para nós
motivo de profunda satisfação.

Cordialmente,

Nome.
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(espaço para assinatura)
Nome,

Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

(espaço para assinatura)
Nome,

Ministro de Estado da Justiça.

Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do expediente. Transfira
para essa página, ao menos, a última frase anterior ao fecho.

Observações

• Nas correspondências cerimoniosas dirigidas a altas autoridades (Governador, Ministro, etc.), pode-se
usar, na despedida, a fórmula Respeitosas saudações, uma vez que ela traduz exatamente a atitude
cabível (respeito) no trato com pessoas que ocupam esses cargos. Há, também, os que ainda costumam
apelar para aqueles fechos que já estão sendo banidos, tais como: Aproveitamos o ensejo para apresentar
a Vossa Excelência nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Trata-se de uma linguagem
arcaica e redundante em completa dissonância com a simplicidade, o dinamismo e o espírito  de
permanente renovação que presidem o relacionamento  empresarial e governamental.

• Se, numa situação especial (carta ou memorial a uma alta autoridade, por exemplo), for considerado
oportuno lançar mão desse tipo de fecho, deve-se lhe conferir, ao menos, uma roupagem mais moderna,
desvencilhando-o de seus termos arcaicos e redundantes: Aproveitamos a oportunidade para expressar
a Vossa Excelência nossa (elevada) consideração. Servimo-nos do ensejo para expressar a Vossa
Excelência nosso (elevado, respeitoso) apreço.

• Pode-se criar uma despedida original, descontraída e personalizada, desde que se harmonize com o
tom geral da carta. É preciso, no entanto, muito cuidado para não se tornar vulgar ou ridículo.

Lembretes
• Trate todas as pessoas com a máxima cortesia.
• Responda sem demora às correspondências recebidas.
• Antes de escrever, reuna todos os dados necessários.
• Vá diretamente ao assunto, pois os receptores são pessoas ocupadas.
• Seja claro e conciso, pois assim economizará o tempo do receptor e o seu próprio.
• Revele, em sua carta, que você tem em mente os interesses do destinatário.
• Seja original: evite as expressões rotineiras, vagas e confusas.
• Mostre simpatia e compreensão: evite controvérsias e antagonismos.
• Não se gabe de estar sempre com a razão: você também pode equivocar-se.
• Se é preciso apresentar queixas, evite o tom ofensivo que pode resultar em reações indesejáveis

e prejudiciais.
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• Em vez de censurar, peça explicações.
• Consulte seguidamente o dicionário, para certificar-se de que as palavras têm efetivamente o significado

que você lhes atribui.
• Examine cópias de cartas suas e de outros e procure encontrar-lhes uma redação melhor. Escreva para

expressar-se, não para impressionar.
• Não faça borrões nem rasuras, que ferem a apresentação da correspondência e depõem contra a

organização.
• Lembre-se: uma carta bem redigida assegura bons resultados.

3.2 PRONOMES DE TRATAMENTO

O uso de pronomes e locuções pronominais de tratamento tem larga tradição na língua portuguesa. De
acordo com Said Ali (1964, p.93-94), após serem incorporados ao português os pronomes latinos tu e vos, como
tratamento direto da pessoa ou pessoas a quem se dirigia a palavra, passou-se a empregar, como expediente
lingüístico de distinção e de respeito, a segunda pessoa do plural no tratamento de pessoas de hierarquia
superior. A partir do final do século XVI, esse modo de tratamento indireto já estava em voga também para os
ocupantes de certos cargos públicos. Vossa mercê evoluiu para vosmecê e, depois, para o coloquial você. E o
pronome vós, com o tempo, caiu em desuso. É dessa tradição que provém o atual emprego de pronomes de
tratamento indireto como forma de dirigirmo-nos às autoridades civis, militares e eclesiásticas.

3.2.1 Concordância com os pronomes de tratamento

Os pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades quanto à concordância verbal, nominal
e pronominal. O verbo e os pronomes devem estar na terceira pessoa. Ex.: “Na expectativa de seu
comparecimento, apresentamos a Vossa Senhoria nossas atenciosas saudações”; “Vossa Excelência e sua
comitiva serão nossos convidados”.

É que o verbo concorda com o substantivo que integra a locução como seu núcleo sintático: “Vossa
Senhoria nomeará o substituto”; “Vossa Excelência conhece o assunto”.

Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre da terceira
pessoa: “Vossa Senhoria nomeará seu substituto” (e não Vossa ... vosso...).

Quanto aos adjetivos que se referem a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir com o sexo
da pessoa a que se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. Assim, se nosso interlocutor for
homem, o correto é Vossa Excelência está atarefado, Vossa Senhoria deve estar satisfeito; se for mulher, Vossa
Excelência está atarefada, Vossa Senhoria deve estar satisfeita.

Quanto à grafia (por extenso ou abreviada) das formas de tratamento: não há normas rígidas nesse
particular, à exceção da fórmula de tratamento para Presidente e Vice-Presidente da República. Quanto aos
demais destinatários (autoridades e particulares em geral), existem algumas recomendações internas a certos
órgãos. A forma por extenso demonstra maior respeito, sendo recomendável em correspondência mais formal
ou cerimoniosa.

Na correspondência interna e na externa mais informal, nada impede que se abrevie a forma de tratamento.
Na correspondência interna informal, isto é, aquela trocada sobre assuntos de rotina entre chefes de seções,
chega-se a omitir as formas de tratamento, substituindo-as pelos pronomes pessoais oblíquos da terceira pessoa.
Ex.: “Comunico-lhe que...”.
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Alguns autores não recomendam o uso, no corpo da correspondência, dos pronomes possessivos (seu,
sua) e das formas pessoais oblíquas (o, lhe) em substituição às formas de tratamento.

Outros, no entanto, não vêem nenhum inconveniente no emprego desses pronomes com a finalidade de
se evitar a repetição das formas de tratamento. O aconselhável parece ser que se empreguem as formas de
tratamento na introdução e no fecho, usando-se no corpo da correspondência, sempre que se fizerem necessárias,
as formas pronominais seu, sua, o e lhe.

Na comunicação oficial, quando quem a subscreve representa o órgão em que exerce suas funções,
será preferível o emprego da primeira pessoa do plural. Ex.: “Comunicamos a Vossa Senhoria...”; “Temos a honra
de convidar Vossa Excelência para....”; “Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo,...”.

Quando o ato contiver assunto de responsabilidade exclusiva e pessoal de quem o assina, aí, então, caberá
o emprego da primeira pessoa do singular: Ex.: “Atesto, para fins de...”; “Em cumprimento ao despacho ...”;
“Certifico que...” (BELTRÃO,1993, p.72-75).

Dicas
• “Vossa” é empregado para a pessoa com quem se fala, a quem se dirige a correspondência. Ex.:

“Tenho a honra de convidar Vossa Excelência para... “Comunicamos a Vossa Senhoria que...”.
• “Sua” é empregado para a pessoa de quem se fala. Ex.: “A placa comemorativa foi descerrada por Sua

Excelência o Senhor Governador do Estado”;  “Em audiência concedida a um grupo de turistas gaúchos,
Sua Santidade o Papa manifestou o desejo de visitar o Brasil” (BELTRÃO,1993, p.90).

Lembretes
• Egrégio: significa nobre, distinto, admirável; é tratamento forense dispensado aos tribunais superiores.
• Excelso: significa alto, elevado, sublime; aplica-se, como tratamento, ao Supremo Tribunal Federal, na

expressão “Pretório Excelso”.
• Títulos profissionais e honoríficos: Dom: título honorífico aplicável aos membros da família imperial,

monges beneditinos e dignitários do clero a partir dos bispos. Ex.: D. Pedro, D. Bernardo. No feminino,
aplica-se o termo “dona” às senhoras de qualquer classe social: D. Helena, D. Mercedes.

Lembretes

O emprego dos pronomes de tratamento obedece a secular tradição. São de uso consagrado: Vossa
Excelência, para as seguintes autoridades hierarquicamente superiores, conforme quadro 3.2.2.

O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo Senhor,
seguido do cargo respectivo:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso
Nacional, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal.

As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo:
Senhor Senador:
Senhor Juiz:
Senhor Ministro:
Senhor Governador:

No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência
terá a seguinte forma:
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A Sua Excelência o Senhor
Fulano de Tal
Ministro de Estado da Justiça
70064-900 – Brasília/DF

A Sua Excelência o Senhor
Senador Fulano de Tal
Senado Federal
70165-900 – Brasília/DF

A Sua Excelência o Senhor
Fulano de Tal
Juiz de Direito da 10

a
Vara Cível

Rua ABC n° 123
01010-000 – São Paulo/SP

Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento Digníssimo (DD) às autoridades arroladas
na lista anterior. A dignidade é pressuposta para que se ocupe qualquer cargo público, sendo desnecessária sua
repetida evocação.

Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo adequado é:
Senhor Fulano de Tal,
(...).

No envelope, deve constar do endereçamento:
Ao Senhor
Fulano de Tal
Rua ABC, 123
80123-200 – Curitiba/PR

Conforme o exemplo acima, fica dispensado o emprego do superlativo Ilustríssimo para as autoridades que
recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. É suficiente o uso do pronome de tratamento Senhor.

Acrescente-se que Doutor não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. Evite usá-lo indiscrimi- nadamente.
Como regra geral, empregue-o apenas em comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal grau por terem concluído
curso universitário de doutorado. É costume designar por doutor os bacharéis, especialmente os bacharéis em Direito
e em Medicina. Nos demais casos, o tratamento Senhor confere a desejada formalidade às comunicações.

Mencionemos, ainda, a forma Vossa Magnificência, empregada por força da tradição, em comunicações
dirigidas a reitores de universidade. Corresponde-lhe o vocativo:

Magnífico Reitor:
(...).

Os pronomes de tratamento para religiosos, de acordo com a hierarquia eclesiástica, são:
Vossa Santidade, em comunicações dirigidas ao Papa. O vocativo correspondente é:

Santíssimo Padre,
(...).

Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima, em comunicações aos Cardeais. Corresponde-
lhe o vocativo:

Eminentíssimo Senhor Cardeal, ou
Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal,
(...).

Vossa Excelência Reverendíssima é usado em comunicações dirigidas a Arcebispos e Bispos; Vossa
Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima para Monsenhores, Cônegos e superiores religiosos. Vossa
Reverência é empregado para sacerdotes, clérigos e demais religiosos.
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3.2.2 Quadro demonstrativo das fórmulas de tratamento

DESTINATÁRIO TRATAMENTO ABREVIATURA VOCATIVO

1. Academias de Letras Vossa Excelência V. Exa. Senhor Presidente (ou Acadêmico):
Excelentíssimo Senhor Presidente
(ou Acadêmico):

2. Arcebispo Vossa Excelência
Reverendíssima

V. Exa. Revma. Excelentíssimo e Reverendíssimo
Senhor: Excelentíssimo e
Reverendíssimo Dom:

3. Associação de Municípios Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Presidente:

4. Auditor Militar Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Auditor:

5. Bispo Vossa Excelência
Reverendíssima

V. Exa. Revma. Reverendíssimo Senhor: Excelentíssimo
e Reverendíssimo Senhor:
Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom:

6. Chefe da Casa Civil ou do Gabinete
Civil e da Casa Militar

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Chefe da Casa
/ Gabinete Civil:

7. Chefe-de-Gabinete da Presidência da
República

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor
Chefe-de-Gabinete:

8. Chefe-de-Gabinete de Secretarias de
Estado, Entidades vinculadas Federais
e Estaduais, de Prefeituras Municipais.

Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Chefe-de-Gabinete:

9. Comandante da Polícia Militar Vossa Excelência V. Exa. Senhor Comandante:
Excelentíssimo Senhor Comandante:

10. Cônego Vossa Reverendíssima

Vossa Senhoria
Reverendíssima

Vossa Senhoria

V. Revma.
V. Sa. Revma.

V. Sa.

Senhor Cônego:
Reverendíssimo Senhor :Cônego

11. Cônsul Vossa Excelência V. Exa.
V. Sa.

Senhor Cônsul:

12. Cônsul-Geral Vossa Excelência V. Exa.
V. Sa.

Excelentíssimo Senhor Cônsul-Geral:

13. Consultor-Geral da República Vossa Excelência V. Exa. Senhor Consultor-Geral:

14. Coordenador de Bancada na Câmara
dos Deputados

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Deputado:
Senhor Coordenador:

15. Coronel (Oficiais das Forças Armadas) Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Coronel:
ou (nome do cargo, se exercer chefia):

16. Curador Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Curador:

17. Decano do Corpo Consular Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Decano
do Corpo Consular:

18. Delegado de Polícia, de órgãos
regionais, estaduais

Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Delegado:
Senhor Delegado Regional:

19. Deputado (Federal ou Estadual) Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Deputado:

20. Desembargador Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Desembargador:

21. Diretor Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Diretor:
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DESTINATÁRIO TRATAMENTO ABREVIATURA VOCATIVO

22. Diretor-Geral de Secretaria de Estado Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Diretor-Geral:

23. Doutor "Honoris Causa" Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Doutor:

24. Doutor (qualquer título universitário) Vossa Senhoria V. Sa. Excelentíssimo Senhor Doutor:

25. Embaixadores Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Embaixador:
Excelentíssimo Senhor:

26. Empresas (em geral) Vossas Senhorias V. Sas. Prezados Senhores:

27. Ex. - Senador,
Ex. - Deputado,
Ex. -Ministro

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Senador:
Excelentíssimo Senhor Deputado:
Excelentíssimo Senhor Ministro:

28. Faculdade Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Diretor:

29. Funcionário (em geral) Vossa Senhoria V. Sa. Prezado Senhor ou (nome do cargo, se
exercer chefia):

30. Oficiais Generais das
Forças Armadas

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor General:

31. Governador , Vice Governador
(de Estado, Território do Distrito
Federal-DF)

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Governador
ou Vice-Governador

32. Instituições em geral (no caso de se
desconhecer o nome do Presidente)

Vossa Senhorias
Vossa Senhoria

V. Sas.
V. Sa.

Prezados Senhores:
Senhor Presidente:

33. Jovem Você, a, o, lhe Não usar Prezado(a) / Caro(a) ...

34. Juiz de Direito Vossa Excelência V. Exa. M. Juiz. Excelentíssimo Senhor Juiz:
Senhor Juiz:

35. Juiz de Paz Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Juiz:

36. Líder de Bancada na Câmara Municipal Vossa Excelência V. Exa. Senhor Vereador

37. Líder do Governo na Assembléia
Legislativa

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Deputado:

38. Ministro-Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe:

39. Ministro de Estado Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Ministro:

40. Órgão de Classe Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Presidente:

41. Presidente de Diretório Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Presidente:

42. Presidente de Tribunal de Justiça /
Contas / Alçada / Júri

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Presidente:

43. Presidente de Associação, Federação,
Entidade Filantrópica

Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Presidente:

44. Prefeito Municipal Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Prefeito:

45. Presidente da República
e vice-Presidente da República

Vossa Excelência Não usar Excelentíssimo Senhor Presidente
(vice-Presidente) da República:
Excelentíssimo Senhor Presidente

:(vice-Presidente)

46. Procurador-Geral do Estado / da Justiça Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral:

47. Procurador-Geral da República Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral:

48. Promotor Público Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Promotor:
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3.3  ABREVIATURAS E SIGLAS

Abreviaturas e siglas são recursos que permitem economia de tempo e espaço na comunicação falada
e escrita.

3.3.1 Abreviaturas

É a redução da escrita de uma palavra ou de uma locução, podendo:
a) limitar-se à letra inicial da palavra: s. (substantivo); h. (hora/horas);
b) utilizar as letras iniciais da palavra: ed. (edição); esp. (espanhol); juríd. (jurídico);
c) utilizar a letra inicial e a final da palavra: Sr. (senhor); Dr. (doutor).

Lembretes
• Geralmente as abreviaturas terminam em consoante, seguidas de ponto: m. (masculino); av. (avenida);

méd. (médico).
• No caso da palavra agosto (mês), abrevia-se com vogal final: ago.
• Símbolos científicos escrevem-se sem o ponto: B (boro); K (potássio).
• Existem abreviaturas que aparecem com variações: antes de Cristo – a.C.; folha – f., fl., fol.;

página – p., pág.
• A acentuação da palavra conserva-se na abreviatura: pág. (página); gên. (gênero); catól. (católico).
• No plural, acrescenta-se “s” ou dobram-se as letras, se a abreviatura for constituída por letra maiúscula:

autor: A.; autores: AA.
• É importante não confundir abreviatura com abreviação. Abreviação é redução de uma palavra: foto

(fotografia); cine (cinema); quilo (quilograma). Essa redução pode ir até onde não se comprometa o
entendimento da palavra.

DESTINATÁRIO TRATAMENTO ABREVIATURA VOCATIVO

49. Reitor de Universidade Vossa Magnificência
Vossa Excelência

V. M.
V. Exa.

Magnífico Reitor:
Excelentíssimo Senhor Reitor:

50. Senadores Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Senador:

51. Secretário de Estado Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Secretário:

52. Secretário-Geral da Presidência da
República

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral:

53. Secretário Nacional da Presidência da
República

Vossa Excelência V. Exa. Excelentíssimo Senhor Secretário:

54. Soldado Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Soldado:

55. Senhoras (em geral) Vossa Senhoria
ou omitir por pronomes

pessoais oblíquos (a, lhe)

V. Sa. Senhora ou (nome do cargo, se exercer
chefia)

56. Tenente-Coronel Vossa Senhoria V. Sa. Senhor Tenente-Coronel ou (nome do
cargo, se exercer chefia)

FONTE: Centro de Edição de Expediente Oficial da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná
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3.3.1.1 Representação gráfica das unidades de medidas

Os símbolos de qualquer unidade de medida são escritos:
a) com letra minúscula (exceto quando derivam de nomes próprios);
b) sem ponto;
c) sempre no singular;
d) imediatamente após o número a que se refere.

Lembretes
• Quando escritos por extenso, os símbolos de qualquer unidade de medida começam sempre por letra

minúscula, mesmo quando se tratar de nomes de cientistas: ampère, newton, kelvin, etc.
• Não se deve misturar escrita por extenso com símbolo:

Ex.: 10km/h (e não 10km/hora), ou 10 quilômetros por hora.
• Não deixar espaços entre o número e o símbolo da unidade:

Ex.: 11h (onze horas); 11h30min (onze horas e trinta minutos); 20m (vinte metros).

3.3.2 Siglas

Sigla é um tipo especial de abreviatura em que se reduzem locuções substantivas próprias. A sigla forma-se:
a) com a representação das letras iniciais maiúsculas dos elementos que formam o nome.

Ex.: MEC (Ministério da Educação e Cultura);
b) com a representação das sílabas iniciais de cada um dos elementos que formam o nome.

Ex.: EMBRATEL (EMpresa BRAsileira de TELecomunicações).

Conforme FARACO e MOURA (1990, p.74-75), o uso moderno elimina os pontos entre as letras.

3.4 QUADRO DE SIGLAS

3.4.1 Siglas das Unidades da Federação

AC Acre PA Pará
AL Alagoas PB Paraíba
AM Amazonas PE Pernambuco
AP Amapá PI Piauí
BA Bahia PR Paraná
CE Ceará RJ Rio de Janeiro
DF Distrito Federal RN Rio Grande do Norte
ES Espírito Santo RO Roraima
GO Goiás RS Rio Grande do Sul
MA Maranhão SC Santa Catarina
MG Minas Gerais SE Sergipe
MS Mato Grosso do Sul SP São Paulo
MT Mato Grosso TO Tocantins
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3.4.2 Siglas das Secretarias de Estado

3.4.3 Siglas das Secretarias Especiais

CC Casa Civil
CM Casa Militar
PGE Procuradoria-Geral do Estado
SEAP Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
SEAB Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
SETI Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
SECS Secretaria de Estado da Comunicação Social
SEEC Secretaria de Estado da Cultura
SEED Secretaria de Estado da Educação
SEFA Secretaria de Estado da Fazenda
SEJU Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania
SESA Secretaria de Estado da Saúde
SESP Secretaria de Estado da Segurança Pública
SEOP Secretaria de Estado de Obras Públicas
SEDU
SEIM

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul

SEMA Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
SEPL Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação-Geral
SETR Secretaria de Estado dos Transportes
SETP Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social
SETU Secretaria de Estado do Turismo

SERC Secretaria Especial de Relações com a Comunidade

OUVIDORIA Secretaria Especial da Corregedoria e Ouvidoria -Geral

REPRESENTAÇÃO BRASÍLIA Secretaria Especial de Representação do Paraná em Brasília

COMEC Secretaria Especial para Assuntos da Região Metropolitana de Curitiba

SEAE Secretaria Especial para Assuntos Estratégicos
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AEN Agência Estadual de Notícias
AFPR Agência de Fomento do Paraná S.A.
APPA Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
BPP Biblioteca Pública do Paraná
BRDE Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
CCC Centro de Convenções de Curitiba
CCTG Centro Cultural Teatro Guaíra
CEASA Centrais de Abastecimento do Paraná S/A
CELEPAR Companhia de Informática do Paraná
CEMP Conselho Estadual da Mulher do Paraná
CEP Colégio Estadual do Paraná
CETEPAR Centro de Excelência em Tecnologia Educacional
CLASPAR Empresa Paranaense de Classificação de Produtos
CODAPAR Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná
CODESUL Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul
CODIC Coordenadoria dos Direitos da Cidadania
COHAPAR Companhia de Habitação do Paraná
COMEC Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba
COPEL Companhia Paranaense de Energia
CRE Coordenadoria da Receita Estadual
DEAP Departamento Estadual de Arquivo Público
DECOM Departamento Estadual de Construção, de Obras e Manutenção
DELCON Delegacia de Crimes Contra o Consumidor
DEPEN Departamento Penitenciário do Paraná
DER Departamento de Estradas de Rodagem
DETRAN Departamento de Trânsito do Paraná
DIOE Departamento de Imprensa Oficial do Estado
DPC Departamento de Polícia Civil
DPP Defensoria Pública do Paraná
EMATER Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural
FUNDEPAR Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná
IAP Instituto Ambiental do Paraná
IAPAR Instituto Agronômico do Paraná
IASP Instituto de Ação Social do Paraná
IPARDES Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
IPEM Instituto de Pesos e Medidas
JUCEPAR Junta Comercial do Paraná
MINEROPAR Minerais do Paraná S/A
PARANACIDADE
PARANAPREVIDÊNCIA
PGE Procuradoria Geral do Estado
PMPR Polícia Militar do Paraná
PROCON Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
PROVOPAR Programa do Voluntariado Paranaense
PRTUR Paraná Turismo
SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná
SUDERHSA Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental
TECPAR Instituto de Tecnologia do Paraná
TVE Rádio e Televisão Educativa do Paraná

3.4.4 Siglas de outros órgãos, entidades e congêneres do Poder Executivo Estadual
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ABL Academia Brasileira de Letras

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACP Associação Comercial do Paraná

ADOC Associação de Defesa e Orientação do Cidadão

APOSPAR Associação dos Aposentados e Pensionistas do Paraná

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná

CITPAR Centro de Integração de Tecnologia do Paraná

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

COHAB Companhia de Habitação Popular

DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FUNAI Fundação Nacional do Índio

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBOPE Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística

IBQP Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Paraná

INCRA Instituto de Colonização e Reforma Agrária

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

MEC Ministério da Educação e Cultura

OAB Ordem dos Advogados do Brasil

OCEPAR Organização das Cooperativas do Estado do Paraná

OEA Organização dos Estados Americanos

ONU Organização das Nações Unidas

PETROBRAS Petróleo Brasileiro S/A

PIS Programa de Integração Social

PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância

3.4.5 Siglas de outros órgãos e entidades públicas e de instituições não governamentais



2 4
COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL

Manual de

do Estado do Paraná

3.5 MODELOS: CONCEITO E ESTRUTURA

A necessidade de empregar determinada linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre do caráter
público desses atos e comunicações e de sua finalidade.

Os atos oficiais, entendidos como atos de caráter normativo, estabelecem regras para a conduta dos
cidadãos e regulam o funcionamento dos órgãos públicos. Isso é alcançado se, em sua elaboração, for
empregada linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade precípua é a de
informar com clareza e objetividade.

Nos textos oficiais, por seu caráter impessoal, por sua finalidade de informar com o máximo de clareza e
concisão, deve-se usar o padrão culto da língua. Há consenso de que o padrão culto é aquele em que se observam
as regras da gramática formal e em que se emprega vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. É
importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está
acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das idiossincrasias
lingüísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos.

3.5.1 Alvará

Alvará é o instrumento pelo qual a administração pública confere licença ou autorização para a prática de
exercício de atividade sujeito ao poder de policiamento do Estado. É a forma exterior do ato que dá origem à
licença e autorização.

Tipos:

a) Alvará de Licença: tem caráter definitivo e, por essa razão, só pode ser revogado por motivo de interesse
público, mediante completa indenização;

b) Alvará de Autorização: tem caráter precário, podendo ser cassado sumariamente e sem qualquer
indenização.

Partes:

a) título: denominação do documento, seguida de seu número de ordem e data de expedição;
b) texto:
• introdução: designação completa do cargo da autoridade que expede o alvará;
• fundamentação: citação da legislação básica em que se baseia a decisão da autoridade, seguida

da palavra “resolve”;
• exposição do assunto: que pode ser dividida em parágrafos, e estes em alíneas, se necessário;
• assinatura: nome da autoridade competente, sem indicação do cargo, que já vem mencionado na

introdução. No caso de assinatura por substituto, essa situação deverá ser declarada;
• local e data: dispensável nos casos em que a data de expedição aparece após o título.
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Modelo

ALVARÁ Nº ......, DE ...... DE ...... DE .......

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ..........................., usando da atribuição que lhe confere o artigo
................ do Decreto nº ..............., de ...... de...............de ...... (Código de...............), alterado pelo Decreto
nº ..............., de ...... de ............... de ......, resolve:

I - autorizar..............., firma individual, constituída por ato e alterações arquivados na Junta Comercial
do Estado do Paraná, sob n° ..............., com sede na cidade de ..............., no referido Estado, a funcionar como
empresa de..............., ficando obrigada a cumprir integralmente o que dispõe o Código de...............e seu
Regulamento, baixado pelo Decreto nº ..............., de ...... de ............... de ......, bem como as demais leis em vigor
ou que venham a vigorar sobre o objeto da referida autorização;

II - o título desta autorização é uma via autêntica deste Alvará, que será transcrito no livro de
Registro das Empresas de..............., e que deverá ser registrado, em original ou certidão, no órgão de Registro de
Comércio da sede da Empresa.

Nome,

Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.2 Apostila

Apostilar é o mesmo que notar à margem, emendar, corrigir. É a complementação de um ato.
Apostila é o aditamento a um ato administrativo anterior, para fins de retificação ou atualização.
Trata-se de ato aditivo, confirmatório de alterações de honras, direitos, regalias ou vantagens, exarado em

documento oficial, com finalidade de atualizá-lo. A apostila tem por objeto a correção de dados constantes em atos
administrativos anteriores, ou o registro de alterações na vida funcional de um servidor, tais como promoções,
lotação em outro setor, majoração de vencimentos, aposentadoria, reversão à atividade, dentre outros.

Geralmente, a apostila é feita no verso do documento a que se refere. Pode, no entanto, caso não haja
mais espaço para o registro de novas alterações, ser feita em folha separada (com timbre oficial), que será
anexada ao documento principal. É lavrada como um termo e publicada em órgão oficial.

Partes:

a) título: denominação do documento (apostila);
b) texto: desenvolvimento do assunto;
c) data: às vezes precedida da sigla do órgão;
d) assinatura: nome e cargo ou função da autoridade.
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Modelo

APOSTILA

A Diretora do .........., no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta do Processo
nº .........., declara, em retificação à Portaria nº .........., que a designação de Assistente Administrativo, classe F, da
Secretaria de ........................., a NOME DO FUNCIONÁRIO, é para o período de ...... de .......... a ...... de ..........
de ......, e não como constou na referida Portaria.

SIGLA, em ...... de .......... de ....... .

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.3 Ata

Ata é o documento em que se registram, de forma exata e metódica, as ocorrências, resoluções e
decisões das assembléias, reuniões ou sessões realizadas por comissões, conselhos, congregações,
corporações ou outras entidades semelhantes. É documento de valor jurídico. Por essa razão, deve ser redigida
de tal maneira que não se possa modificá-la posteriormente. Geralmente é lançada em livros próprios,
devidamente autenticados, cujas páginas são rubricadas por quem redigiu os termos de abertura e de
encerramento, o que lhes dá cunho oficial. Há os que substituem os livros por folhas soltas, sistema que, embora
ofereça algumas vantagens de caráter prático, tem, por outro lado, sérios inconvenientes, tais como a facilidade
de extravio e de acréscimos ou modificações posteriores, com objetivos fraudulentos. Na ata não se fazem
parágrafos ou alíneas; escreve-se tudo seguidamente para evitar que nos espaços em branco se façam
acréscimos. Existem, no entanto, tipos de ata que, por se referirem a atos rotineiros e de procedimento padronizado,
são lançados em formulários a serem preenchidos. Mesmo nesses tipos de ata é conveniente, com a finalidade
de prevenir qualquer fraude, preencher os eventuais espaços em branco com pontos ou outros sinais
convencionais. Não se admitem rasuras. Para ressalvar erro constatado durante a redação, usa-se a palavra
“digo”, depois da qual se repete a palavra ou expressão anterior ao mesmo erro.

Ex.: Aos dezesseis dias do mês de maio, digo, do mês de setembro de mil, novecentos e noventa e nove,
reuniu-se o... .

Quando se constata erro ou omissão após a redação, usa-se a expressão “em tempo”, que é colocada
após o escrito, seguindo-se a emenda ou acréscimo.

Ex.: Em tempo: Na linha onde se lê abono, leia-se abandono.
Em caso de contestações ou emendas ao texto apresentado, a ata só poderá ser assinada depois de

aprovadas as correções. Assinam a ata, geralmente, todas as pessoas presentes à reunião. Às vezes, ela é
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assinada somente pelas pessoas que presidiram a sessão (presidente e secretário) e/ou outros, e seu conteúdo
é dado à publicidade, para conhecimento dos interessados ou para fins de legalização.

As partes de uma ata variam segundo a natureza das reuniões. As mais importantes e que mais
freqüentemente aparecem, além do título e das assinaturas, são as seguintes:

a) dia, mês, ano e hora da reunião (por extenso);
b) local da reunião;
c) pessoas presentes, devidamente qualificadas (conselheiros, professores, delegados, etc.);
d) presidente e secretário dos trabalhos;
e) ordem do dia (discussões, votações, deliberações, etc.);
f) fecho.

Modelo

COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO

 Ata da Reunião da Comissão ........................
das irregularidades existentes no ................. .

Aos ................. dias do mês de ................. de ................., às dez horas e trinta minutos, no Plenário
................., do Edifício ....................., no Estado do Paraná, realizou-se a oitava Reunião da Comissão Especial de
Inquérito constituída com a finalidade de proceder a um levantamento das condições e irregularidades existentes no
Sistema ................., sob a Presidência do(a) ....................., onde estiveram presentes os(as) Senhores(as) ..............,
.........., ......... e .......... . Havendo número regimental, o(a) Senhor(a) Presidente declarou abertos os trabalhos.
Concedida a palavra inicialmente ao Doutor .........................., este fez uma explanação sobre o sistema .................,
suas falhas e problemas, e sobre a busca de soluções. Nada mais havendo a tratar, .................... agradeceu a
presença do (citar o nome das autoridades mais importantes presentes), dos demais presentes, e declarou
encerrada a reunião, da qual eu, ..............., Secretário da Comissão (na falta de um secretário efetivo, nomeia-se
um dos presentes que deverá colocar Secretário “ad hoc”), lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Senhor
Presidente, por mim e pelos presentes. (Pode-se também colocar: .....assinada pelo Senhor Presidente e por mim.)

Ata aprovada em reunião de ...... de ................. de .......   .

(a)..................., Presidente. (a).................., Secretário. (Encerrou-se a ata constando que todos
os presentes a assinarão; as assinaturas serão na seqüência: 1° secretário, presidente e demais presentes,
preenchendo toda a linha.)
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3.5.4 Atestado

É um documento em que se afirma a veracidade de certo fato ou a existência de obrigação.
Também pode comprovar a existência de um ato que se consumou. Na correspondência oficial, seu

emprego é freqüente nos serviços policiais. Pode-se dizer que, até certo ponto, o atestado é uma declaração e
a certidão é uma transcrição.

Tem-se, por exemplo, atestado ou certidão de idade, de sanidade mental, de óbito, de boa conduta, de
bons antecedentes, de vida, de residência, de idoneidade moral, de vacina. Quando os fatos ou situações
constam em arquivos da administração, utiliza-se a certidão para comprovar sua existência. Enquanto o atestado
declara, a certidão é a transcrição de algo já existente.

Partes:

a) timbre do órgão ou da empresa que fornece o atestado;
b) título: ATESTADO (em letras maiúsculas);
c) texto: exposição daquilo que se afirma, atesta ou declara. Identificação do emissor, objetivo do

documento, nome do interessado e dados de identificação, exposição do fato que se atesta;
d) local e data;
e) assinatura: nome e cargo da autoridade que atesta.

Modelo

ATESTADO

Atesto que (Nome), matrícula nº......., (cargo), do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Curitiba, requisitado pelo Governo do Estado do Paraná, conforme processo nº................, para
exercer funções de.................., nesta Secretaria de Estado, deve ser considerado, por antecipação, efetivo em
suas funções durante o mês de abril.

Curitiba, ...... de ................. de .......    .

Nome,

Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.5 Auto

Auto é a narração escrita pormenorizada e autenticada de um fato, através de ato ou diligência, administrativa
ou judiciária. No plural, significa conjunto das peças de um processo forense. Há vários tipos de autos, de acordo
com os fatos ou ocorrências que neles se registram: auto de penhora, de infração, de flagrante, etc.

Os autos devem ser lavrados com rigor e critério, pois podem servir de fonte a indagações posteriores
sobre a maneira por que determinado fato ocorreu.

Partes:

a) numeração: título e número de auto;
b) texto: desenvolvimento do assunto. Constam a data (dia, mês e ano) de lavratura do auto, nome e título

do autuado, motivo da autuação, indicação da penalidade e prazo para apresentação de defesa;
c) data e local em que se lavrou o auto;
d) assinatura: nome da autoridade, com indicação de seu cargo ou função.

Modelo

DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CIDADE DE CURITIBA

AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS

Os contribuintes.......................... e ......................., autuados por infração à legislação fiscal, que
rege o ICMS, sob pena de revelia, ficam intimados a apresentar suas defesas por escrito, dentro do prazo de 30
dias, contados da data da publicidade deste. As defesas devem ser dirigidas ao Delegado Regional Tributário da
cidade de Curitiba e entregues nos respectivos Postos Fiscais onde estiverem jurisdicionados e onde aguardarão
a decorrência do prazo. As multas poderão ser pagas com 50% de desconto, desde que, no mesmo ato, os
contribuintes recolham integralmente o imposto porventura exigido, assim como renunciem expressamente à defesa,
reclamação ou recurso.

Contribuinte – Nº Inscrição – Nº do AIIM – Série – Valor do Imposto – Valor da Multa – Capitulação.

(ou) ...

É concedido o prazo de trinta dias para a apresentação de defesa contra a presente autuação,
contados da data da sua publicação no Diário Oficial da União (ou Estado, ou Município), de conformidade com o
art. .................

Curitiba, ...... de .......... de .......   .

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.6 Boletim

Boletim é uma pequena publicação noticiosa, pequeno periódico de entidade pública ou particular para
divulgação de atos normativos. Publicação periódica oficial é um escrito breve que informa algo de interesse
público. Consideram-se vários tipos de boletins:

• boletim de pessoal;
• boletim de movimento: para controle de estoques;
• boletim individual: peça do processo criminal que contém dados referentes à pessoa processada. No

serviço público, certas publicações recebem o nome de boletim ou de relação.

Modelo

BOLETIM Nº..........

Nomeação:

(Nome)............, para exercer o cargo de ........................................

(Nome)............, para exercer o cargo de ........................................

Licença-prêmio:

Concedida a (Nome), a partir de .....................................................

Remoção:

Autorizada a remoção de (Nome)

Designação:

Para constituírem a comissão de inquérito de que trata a Portaria nº 11/68 foram designados o Contador
................ e o Auxiliar de Administração .................

Concurso:

Aprovou-se o texto do edital do concurso para preenchimento de vagas....

DP, ...... de .......... de .......   .

Nome,

Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.7 Cartão

Retângulo de papel utilizado para se imprimir ou escrever dizeres.
Há quatro espécies de cartão:

• de visita (dobrar o canto esquerdo ou direito do cartão está em desuso);
• de contato (pessoal, profissional, comercial);
• de encaminhamento (documentos, livros, presentes, etc.).

Quando não se pode comparecer a uma festa ou cerimônia fúnebre, é importante mandar um cartão
com algumas linhas que não são de desculpas, mas de felicitações ou pêsames, segundo o caso.

Os cartões já impressos são totalmente desprovidos de significado. Quando lhe faltar criatividade, procure
alguma mensagem em algum livro e transcreva-a. Evite os desgastados clichês: Feliz Natal e próspero Ano-
Novo! Que o espírito de Natal traga paz à sua empresa!

Um cartão impresso de agradecimento, cumprimentos, etc., fica bem quando enviado a elevado número
de pessoas. Nesse caso, o que eventualmente se pode adotar é o tipo misto, que se inicia com a assinatura e o
restante impresso, ou empregar o cartão com clichê da mensagem manuscrita,  que é menos pessoal (já
aparecem até cartas com o texto em clichê). Caso contrário, nome do signatário com iniciais maiúsculas,
seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito, seguido de ponto.

3.5.8 Certidão

Trata-se de documento revestido de formalidades legais, fornecido por autoridade competente, a pedido
do interessado, solicitado ou requisitado ex ofício por autoridade administrativa ou judicial e destinado a fazer
certa a existência de registro em livro, processo ou documento qualquer em poder do expedidor, referente a
determinado ato ou fato, ou dar forma à inexistência de tal registro.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, no Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos,
que é assegurada a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5º, XXXIV, b).

Como um documento público, a certidão pode servir de prova de ato jurídico. As certidões negativas da
Fazenda nacional, estadual ou municipal, em casos de escritura de transferência de imóveis, exoneram o
imóvel e isentam o adquirente de qualquer responsabilidade.

As certidões podem ser de inteiro teor, ou resumidas, contanto que exprimam fielmente o que contém
o original donde foram extraídas. Quando a certidão consiste em transcrição “verbum ad verbum”, isto é,
integral, também recebe o nome de traslado. É escrita em linhas corridas, sem emendas ou rasuras. Em caso
de absoluta necessidade, é permitido incluir uma ou mais palavras nas entrelinhas. Nesse caso, o certificador
deve declarar, à margem, na mesma altura da inserção, que é válida a entrelinha, assinando essa observação,
para evitar qualquer fraude. A frase usada para essa situação é: Vale a entrelinha (seguida da assinatura). No
término, o servidor que a lavrou deverá datar, assinar e levá-la à conferência para o Chefe da Seção e para ser
visada pelo Diretor.

Quaisquer espaços em branco devem ser preenchidos com pontos ou outros sinais convencionais.
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Partes:
a) título: nome do documento, muitas vezes já impresso em papel próprio;
b) preâmbulo: alusão ao ato que determinou a expedição do documento. Também, quando for o caso,

será mencionado o documento, ou livro, donde a certidão está sendo extraída;
c) texto: teor do que se certifica; transcrição do documento original, ou descrição do que foi encontrado;
d) fecho: termo de encerramento e assinatura dos funcionários que intervieram no ato (quem lavrou e

quem conferiu);
e) local e data (da expedição do ato);
f) visto da autoridade que autorizou a lavratura da certidão: representa o ato de aprovação e

reconhecimento da autoridade, a fim de que a certidão produza os efeitos legais desejados.

Modelo

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada e à vista dos registros existentes na Seção do Pessoal, que a
Senhora ................ ocupa, atualmente, o cargo de Chefe de Secretaria PJ-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria
....................., do Setor Administrativo, para o qual foi nomeada pelo Ato n° ......, de dois de agosto de mil, novecentos
e setenta e dois, tendo tomado posse e entrado em exercício na mesma data, ficando lotada na .................. desta
Capital. CERTIFICO, ainda, que as atribuições inerentes ao referido cargo se acham enumeradas no artigo
................ da Consolidação das Leis do Trabalho. CERTIFICO, finalmente, que a Senhora.................. foi efetivada
no cargo de Chefe de Secretaria PJ-1, desde a data de sua nomeação (dois de agosto de mil, novecentos e setenta
e dois) até a data em que é expedida a presente certidão. Do que, para constar, eu, ........................., Auxiliar
Administrativo, nível 7A, extraí a presente certidão, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e três, a qual vai
devidamente conferida e assinada pelo Senhor ......................., Chefe da Seção do Pessoal, e visada pelo Senhor
...................., Diretor da Divisão Administrativa da Secretaria ...............................

Visto:

                                 Nome, Nome
          Diretor da Divisão Administrativa.                Chefe da Seção do Pessoal.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.9 Circular

Circular é toda comunicação reproduzida em cópias, de igual teor, e expedidas a diferentes pessoas,
órgãos ou entidades. Especificamente, como documento, é mensagem endereçada simultaneamente a diversos
destinatários, para transmitir avisos, ordens ou instruções.

Modelo

CIRCULAR Nº ......, ...... DE .......... DE .......

Senhor Secretário:

Comunico a Vossa Excelência que, por determinação do Senhor Governador do Estado do Paraná,
no dia 28 do mês em pauta, dia do Servidor Público, o expediente será normal nas repartições públicas do Estado.
Porém, será considerado ponto facultativo o dia 1° de novembro, segunda-feira. A medida não abrangerá serviços
que, por sua natureza, não admitem paralisação.

Atenciosamente,

Nome,
Cargo do signatário.

Ao senhor
Nome,
Secretário de Estado ........................,
Nesta Capital.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.10 Contrato

Contrato é o acordo de vontades que tem por fim criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Os
contratos celebrados compreendem, quanto ao regime jurídico, duas modalidades:

a) os contratos de direito privado, como a compra e venda, a doação, o comodato, regidos pelo Código
Civil, parcialmente derrogados por normas publicistas;

b) os contratos administrativos, dentre os quais se incluem:
• os tipicamente administrativos, sem paralelo no direito privado e inteiramente regidos pelo direito

público, como a concessão de serviços, de obras e de uso de bem público;
• os que têm paralelo no direito privado, mas também são regidos pelo direito público, como o mandato,

o empréstimo, o depósito, a empreitada.

Contrato administrativo é todo aquele que a Administração Pública firma com o particular, ou outra entidade
administrativa, para a realização do serviço, execução de obra, ou obtenção de qualquer outra prestação de
interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração.
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A expressão “contrato administrativo” é utilizada para indicar vínculo jurídico entre a administração pública
e um particular visando à realização de determinada prestação. Esse tipo de contrato é precedido de licitação,
para a qual a administração pública deverá, formalmente, estabelecer as suas necessidades e os encargos que
assumirá. Esses contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade
com os termos do instrumento convocatório (é o edital de licitação) e da proposta a que se vinculam.

Os contratos para os quais a legislação permita dispensa ou inexigibilidade de licitação deve atender aos
termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.

A formalização é a materialização do contrato administrativo, o qual deve estar vinculado ao instrumento
convocatório e às cláusulas necessárias estabelecidas na Lei de Licitações e Contratos.

As cláusulas necessárias, em todo contrato, estabelecem:

I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do ajustamento

de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento (pagamento em dia)
das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de
recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e
da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em casos de rescisão administrativa;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu ao convite e à

proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
em uma licitação.

Da Formalização dos Contratos

Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre
imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo
que lhe deu origem. A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na Imprensa
Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada até o 5º dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu valor, ainda que sem
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ônus para a Administração. A duração desses contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários. Toda prorrogação de prazos desses contratos administrativos deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o referido contrato. É vedada a esses contratos
a vigência de prazos indeterminados.

O regime jurídico dos contratos administrativos confere à Administração a prerrogativa de:
a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando

o direito do contratado;
b) rescindi-los unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei de Licitações e

Contratos;
c) fiscalizar-lhes a execução;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Da Alteração dos Contratos

Os contratos administrativos podem ser alterados com as devidas justificativas, unilateralmente pela
Administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica
aos seus objetivos; quando da modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela legislação afeta; por acordo entre as partes, quando
conveniente a substituição da garantia de execução, a modificação do regime de execução da obra ou serviço;
quando da modificação da forma de pagamento.

O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e nos casos
particulares de reforma de edifício ou de equipamento até o limite de 50% para os seus acréscimos.

Da Rescisão dos Contratos

Constituem motivos para rescisão de contrato:
a) o não-cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão

da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
c) o atraso injustificado do início da obra, do serviço ou do fornecimento;
d) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

Administração;
e) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do

contrato.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e ampla defesa.
A rescisão do contrato pode ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, amigavelmente,

por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração e
judicialmente, nos termos da legislação.
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Das Sanções Administrativas

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

O atraso injustificado da execução sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista do instrumento
convocatório ou no contrato.

Na inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa (prazo
de cinco dias úteis), aplicar ao contratado as sanções de: advertência; multa, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a dois anos; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada.
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Modelo

TERMO DE CONTRATO

Termo de Contrato celebrado entre o Departamento ................ /
SIGLA e a Empresa ............... para a aquisição de bens e
contratação de serviços pela Administração Pública Estadual.

Aos ..................... dias do mês de março de dois mil e quatro, no gabinete do Diretor do ......................./
SIGLA, compareceu perante o senhor (Nome), Diretor, o representante da Empresa........................., o qual declarou
que assina o presente termo de contrato, ....... mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira  – O objeto do presente Contrato corresponde ao fornecimento dos seguintes materiais:

I - material de .........;
II - acompanhamento das necessidades ... .

Cláusula Segunda –  A Empresa se obriga a ... :

I - fornecer ... ;
II - esclarecer ... .

Cláusula Terceira – Para assinatura do Contrato, a Contratada deverá:

I - depositar no Banco ...;
II - como garantia de execução ... .

Cláusula Quarta – Fica eleito o foro da cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer
controvérsias originadas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

Curitiba, ...... de .......... de .......    .

                Nome,                                                                         Nome,
Procurador da Contratada.                                   Cargo do Contratante.

Testemunhas:
Assinatura: .........................................................
Assinatura: .........................................................

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.11 Convênio
Convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre

estas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes.
Convênio é acordo, mas não é contrato. No contrato, as partes têm interesses diversos e opostos; no

convênio, os partícipes têm interesses comuns e coincidentes. Em outras palavras, no contrato há sempre duas
partes (podendo ter mais de dois signatários), uma que pretende o objeto do ajuste (a obra, o serviço, etc.), outra
que pretende a contraprestação correspondente (o preço, ou qualquer outra vantagem), diversamente do que
ocorre no convênio, em que não há partes, mas unicamente partícipes com as mesmas pretensões.

Por essa razão, no convênio a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica para todos, podendo
haver apenas diversificação na cooperação de cada um, segundo suas possibilidades, para a consecução do
objetivo comum, desejado por todos.

O convênio manter-se-á como simples pacto de cooperação, mas irá dispor de uma pessoa jurídica que
lhe dará execução, exercendo direitos e contraindo obrigações em nome próprio e oferecendo as garantias
peculiares de uma empresa.

A organização dos convênios não tem forma própria, mas sempre se fez com autorização legislativa e
recursos financeiros para atendimento dos encargos assumidos no termo de cooperação. A execução dos
convênios tem ficado, comumente, a cargo de uma das entidades participantes, ou de comissão diretora.

O convênio deve conter o prazo de duração, podendo ser prorrogado quantas vezes se fizerem necessárias
ao objetivo final.

O convênio pode ser extinto a qualquer momento pela vontade dos partícipes. Acertada a extinção, lavra-
se o termo de extinção ou de rescisão.

A Lei Federal nº 8.666/93 é aplicada aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres
celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública.

A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende
de prévia aprovação de competente Plano de Trabalho, também chamado de Plano de Aplicação, proposto pela
organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

a) identificação do objeto a ser executado;
b) metas a serem atingidas;
c) etapas ou fases de execução;
d) plano de aplicação dos recursos financeiros;
e) cronograma de desembolso;
f) previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas ou fases

programadas. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os
recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se
o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.

Após a assinatura do convênio, dá-se a publicidade necessária, e a entidade ou o órgão repassador dará
ciência dele à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.

As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado e
podem ficar retidas até o saneamento das impropriedades, como, por exemplo:
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a) não-comprovação de boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida;
b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas

ou fases programadas ou ainda inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais
básicas;

c) quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos
recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.

Modelo

TERMO DE CONVÊNIO

Termo de Convênio que entre si estabelecem o Departamento -
SIGLA e a Secretaria .................., para uma ação conjunta na
área de Gestão de Documentos.

O Departamento ......................., representado neste ato pela sua Diretora, (Nome), de um lado, de
outro lado a Secretaria Estadual ......................., representado pelo seu Secretário, (Nome), firmam o presente
Convênio, mediante adoção das Cláusulas seguintes:  Cláusula Primeira – A Secretaria Estadual de .......................
transferirá ao SIGLA recursos financeiros no valor de R$ (escrever por extenso), como parcela inicial, para
elaboração do projeto de Treinamento Profissional nas Escolas ........................ .

Parágrafo único. A complementação de recursos será efetuada com dotações previstas para o ano .......
Cláusula Segunda – Os encargos previstos na Cláusula anterior correrão por conta do ... .
Cláusula Terceira – Os recursos financeiros serão aplicados de acordo ...
Cláusula Quarta – ...
Cláusula Quinta – A dotação do Projeto, anteriormente relacionado, acha-se empenhada no ...... com

as seguintes características:
Elemento:  4.1.2.0  Nota de Empenho nº ....., de ...... de .......... de .......
Cláusula Sexta – O presente Termo terá vigência até ..... de .......... de ......., podendo ser prorrogado

após aprovação orçamentária.
E, por estarem de pleno acordo com as Cláusulas e condições anteriores, firmam o presente, perante

as testemunhas a seguir.

Curitiba, ...... de .......... de .......       .

             Nome,                                                                                               Nome,
Diretora do ..........                                                                        Secretário Estadual da ........

Testemunhas:
Assinatura: .........................................................
Assinatura: .........................................................

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.12 Convite e Convocação
O convite é o instrumento pelo qual se faz uma convocação, pede-se o comparecimento de alguém ou

solicita-se sua presença em alguma parte ou em ato.
A convocação corresponde ao convite, mas no sentido de intimação, originando o comparecimento,

devendo ser justificado o não-comparecimento. Já o convite é somente uma solicitação.
Nas relações oficiais ou particulares, há mensagens que não se alinham puramente entre aquelas formais

ou administrativas. São as mensagens sociais ou comemorativas: as primeiras em razão de acontecimentos de
cunho social (instalação, ou inauguração, ou festividades restritas à área da entidade, etc.) e as segundas por
motivo de datas comemorativas (Dia das Mães, da Secretária, do Professor, Páscoa, Natal, etc.).

É preciso ter cuidado com as mensagens sociais, em que se combinam técnicas redacionais, bom-tom
e arte:

a) texto que se preste a homem e a mulher, no singular e no plural;
b) nome e endereço certos do destinatário;
c) atualização ou renovação do texto;
d) conexão do trabalho tipográfico ou mecanográfico com a parte que será digitada;
e) revisão e atualização periódica do banco de dados, a fim de corrigir grafias, endereços, etc.; anote-se

toda mudança (estado civil, situação profissional, graduação).
Quanto às mensagens comemorativas, que são, em geral, transmitidas por meio da escrita, o primeiro

cuidado está em que seu conteúdo atinja perfeitamente o objetivo visado. Muitas são excelentes; porém, algumas
não passam de amontoado de chavões.

Modelo

CONVITE

A Secretaria de Estado..................... /SIGLA convida Vossa Senhoria para participar do 1º  Encontro
sobre Educação Planetária da Terra.

Palestrante: Dr. ......................., Filósofo e Educador, natural de .......................
Temas:

- A Reconciliação do Homem com as Forças da Natureza.
- Destino das Nações.
- Política Planetária.
- Ecologia Planetária.
- Primeiro Governo Mundial da Terra.

Data: ...... e ...... de .......... de ......
Horário: ...... horas
Local: Pequeno Auditório do Edifício ................, na Rua ............... nº ......, Centro Cívico.

Informações e confirmação: pelo e-mail ou telefone ....................... . Vagas limitadas.

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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Modelo

ESCOLA ESTADUAL ...............

CONVOCAÇÃO

À Senhora

Nome,

Supervisora Educacional,

Nesta Escola.

Senhora Supervisora:

Nos termos do parágrafo único do art. 7º do regimento, CONVOCO Vossa Senhoria para a sessão da
Congregação a ser realizada no dia 1º de .........., às 20 horas, na sala n- 21 desta Escola.

Consta da ordem do dia o seguinte:
- abertura do segundo período letivo de ......;
- contato do corpo docente com os novos titulares;
- assuntos gerais.

Informo, também, que está cancelada a reunião de Congregação prevista em nosso calendário para o
próximo dia 28.

Curitiba, ...... de .......... de .......     .

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.13 Correio Eletrônico

Definição e Finalidade

O correio eletrônico (e-mail), por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de
comunicação para transmissão de documentos.

Forma e Estrutura

Um dos atrativos da comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não interessa definir
forma rígida para sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação
oficial (ver A Linguagem dos Atos e Comunicações Oficiais).

O campo assunto do formulário de correio eletrônico “mensagem” deve ser preenchido de modo a
facilitar a organização documental, tanto do destinatário quanto do remetente.
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Para os arquivos de textos, a serem anexados à mensagem, deve ser utilizado, preferencialmente, o
formato Rich Text (arquivo  salvar como  tipo de arquivo  formato rich text). A mensagem que encaminha
algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre seu conteúdo. “Arquivo (de computador):Envio pela Internet.”

Sempre que disponível, deve-se utilizar o recurso de confirmação de leitura. Caso não seja disponível,
deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento.

Valor Documental e Forma de Arquivamento

Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor documental
e para que possa ser aceita como documento original, é necessário existir certificação digital que ateste a
identidade do remetente, na forma estabelecida em lei.

3.5.14 Declaração

Significa a afirmação da existência de um fato; existência ou não de um direito. Tanto pode ser manifestada
por escrito, como de viva voz. Quando for por escrito, a declaração é conhecida como documento. Entretanto,
quando a declaração provém de alguma autoridade, recebe várias denominações, conforme o caso; por exemplo:
aviso, edital, instrução, despacho, decisão, ofício, portaria, sentença. Ainda, segundo as circunstâncias e a
finalidade da declaração, ela toma várias outras denominações como, por exemplo: declaração de direito, de
vontade, de ausência, de crédito, de guerra, de falência, de interdição, de nascimento, de óbito, de renda, de
princípios, etc.

Pode-se iniciar uma declaração assim:
• Declaro, para fins de prova junto ao órgão ...
• Declaro, para os devidos fins, que ...
• Declaro, a pedido verbal de ...

Modelo

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO Nº ...

DECLARAMOS, para os devidos fins, que.......................................submeteu-se às provas do
Concurso Vestibular Unificado de ......, realizado por esta Comissão, nos dias ..... de ....., das ..... às .... horas.

Curitiba, ...... de .......... de .......    .

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.15 Decreto

Decretos, em sentido próprio e restrito, são atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do
Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso,
explícito ou implícito pela legislação.

Os decretos executivos têm por objeto:
a) pôr em execução uma disposição legal;
b) estabelecer medidas gerais para cumprimento da lei;
c) providenciar sobre matéria de ordem funcional;
d) resolver sobre interesse da Administração;
e) decidir sobre algum interesse de ordem privada que se prenda ao da Administração;
f) criar, modificar, limitar ou ampliar uma situação jurídica;
g) organizar, reformar ou extinguir serviços públicos dentro da competência do Poder Executivo.
Os decretos executivos costumam ser divididos em dois tipos:

Decretos Regulamentares

São aqueles que visam “explicar a lei e facilitar a sua execução, aclarando seus mandamentos e orientando
a sua aplicação”. Expressam regras jurídicas gerais e abstratas, de caráter impessoal. Sempre são numerados.

Decretos Individuais ou Coletivos

São os relativos a situações funcionais, podendo abranger um (decreto individual) ou mais (decreto
coletivo) servidores. Não são, geralmente, numerados.

São compostos das seguintes partes:
a) numeração (epígrafe): denominação, número e data de expedição do decreto. Os decretos referentes

a situações funcionais (que, em determinadas administrações estaduais, substituem-se por atos) não
são, geralmente, numerados;

b) ementa ou rubrica: resumo da matéria do decreto. É digitada em espaço simples, a partir do meio em
direção à margem direita do papel. Não costuma aparecer nos decretos de ordem funcional;

c) título ou preâmbulo: parte preliminar de uma lei, decreto ou diploma na qual o soberano anuncia a sua
promulgação; denominação completa, em caracteres maiúsculos, da autoridade executiva que expede
o ato. É representado por fórmulas convencionais de introdução;

d) fundamentação: citação do dispositivo legal em que se apóia a decisão, seguida da palavra “decreta”.
Em decretos de ordem funcional, a forma “decreta” é substituída por “resolve”, seguida do verbo que
indica especificamente a matéria do ato: tornar sem efeito, designar, declarar, etc. Em muitos decretos
numerados, após a citação do dispositivo legal em que se fundamenta o decreto, aparecem os
considerandos. Trata-se de considerações cuja finalidade é justificar a expedição do ato respectivo;

e) texto (ou contexto): é a parte essencial do ato e tem o artigo como a unidade básica para apresentação,
divisão ou agrupamento dos assuntos. Quanto à numeração, consagrou-se a práxis, hoje positivada
pela Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, de até o artigo nono (art. 9º) adotar a
numeração ordinal. A partir do de número 10, empregam-se os algarismos arábicos correspondentes,



4 4
COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL

Manual de

do Estado do Paraná

seguidos de ponto-final (art 10.). Os artigos serão designados pela abreviatura “Art.” sem traço antes do
início do texto. Os textos dos artigos serão iniciados com letra maiúscula e encerrados com ponto-
final, exceto quando tiverem incisos, caso em que serão encerrados por dois-pontos.

Os artigos podem desdobrar-se em parágrafos ou incisos, estes em alíneas ou letras, que serão
desdobradas em itens ou números.

Os Parágrafos, representados pelo sinal gráfico (§§), constituem a imediata divisão de um artigo, ou,
como anotado por Arthur Marinho, “(...) parágrafo sempre foi, numa lei, disposição secundária de um artigo em
que se explica ou modifica a disposição principal”.

Também, no parágrafo consagrou-se a prática da numeração ordinal até o nono (§ 9º) e cardinal a partir
do parágrafo dez (§ 10). No caso de haver apenas um parágrafo, adota-se a grafia Parágrafo único (e não
§ único). Os textos dos parágrafos serão iniciados com letra maiúscula e encerrados com ponto-final.

Os incisos são utilizados como elementos discriminativos do artigo se o assunto nele tratado não puder
ser condensado no próprio artigo ou não se mostrar adequado a constituir parágrafo. Os incisos são indicados
por algarismos romanos e as alíneas por letras.

As alíneas ou letras constituem desdobramentos dos incisos e dos parágrafos. A alínea ou letra será
grafada em minúscula e seguida de parêntese: a); b); c); etc. O desdobramento das alíneas (item) faz-se com
números cardinais, seguidos do ponto: 1.; 2.; etc.

f)  local e data: o fecho também é constituído de formas consagradas.

Exemplos:

• Palácio do Governo em Curitiba, ..... de .....de ..... .
• Prefeitura Municipal de Curitiba, em ..... de ..... de ..... .
• Curitiba, ..... de ...., de ....., ..... da Independência e ..... da República.

g) assinatura do Chefe do Governo e referenda de um ou mais Secretários de Estado.

Artigos Agrupados Constituirão Seções

Seções Agrupadas Constituirão Capítulos

Capítulos Agrupados Constituirão Títulos

Títulos Agrupados Constituirão Livros

Livros Agrupados Constituirão Partes

Partes Se dividirão em Geral Especial
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Modelo

DECRETO Nº ........, DE ........ DE ........ DE .......

Norteia os editais e minutas dos contratos de licitação.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, itens
V e VI, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 8.485, de 3 de junho de 1987,

DECRETA:

Art. 1º   Deve fazer parte integrante dos editais e das minutas de contratos, de toda e qualquer licitação,
a exigência de prestação de garantia para a contratação de empresa prestadora de serviço.

Art. 2º   O contratado, na assinatura do documento em pauta, optará por uma das três modalidades
previstas no § 1º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º   Revogam-se as disposições em contrário.

Curitiba, ...... de .......... de ......, ...... da Independência e ...... da República.

                     Nome,                                                                                                          Nome,
Governador do Estado do Paraná.                                             Secretário de Estado da Administração
                                                                                                                              e da Previdência.

                      Nome,                                                                                                         Nome,
Secretário de Estado da Educação.                                                     Procurador-Geral do Estado.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.16 Deliberação

Deliberação é uma resolução que tem como ato emanado de órgão colegiado, ou colegial (todo aquele
em que o poder de decisão cabe em partes iguais a todos os seus componentes, ao contrário dos demais
órgãos, em que o poder de decisão se concentra numa só pessoa) de autarquias ou de grupos representativos;
expedem-na, entre outros, os conselhos administrativos ou deliberativos, os institutos de previdência e assistência
social, as assembléias legislativas.
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Modelo

 DELIBERAÇÃO Nº .......

Mantém o cancelamento das consignações de desconto em favor da ................ e
cancela as consignações de desconto das contribuições ou mensalidades sindicais.

O CONSELHO DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL DO ESTADO/CRAFE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº .......... de ...... de .......... de ...... e

considerando que a Constituição Federal de ...... dispõe que ninguém será obrigado a filiar-se ou a
manter-se filiado a sindicato (art. ......, inciso ......);

considerando que a contribuição da confederação que trata o art. ....., inciso ....., da Constituição
Federal não pode ser confundida com a contribuição ou mensalidade de associado, pois esta destina-se ao sindicato
e àquela à confederação;

considerando que a contribuição ou mensalidade de associado é de natureza voluntária, não se
tratando de desconto obrigatório por imposição de lei;

considerando que inexiste lei estadual que obrigue o Estado do Paraná a realizar o desconto em folha
de pagamento;

considerando que a implantação de descontos não-obrigatórios, na ausência de lei, está sujeita ao
poder discricionário da Administração Pública;

considerando que o Decreto Estadual nº.........., com a redação dada pelo Decreto Estadual nº ..........,
prevê em seu art. ...... os descontos obrigatórios, que se encontram sujeitos os servidores ativos e inativos do Poder
Executivo do Estado do Paraná, em caráter exaustivo, não se vislumbrando entre tais a contribuição ou mensalidade
sindical de natureza voluntária;

considerando a necessidade da Administração Pública Estadual de atualizar os cadastros dos servidores
ativos, inativos e pensionistas, o que implica na atualização de todos os dados dos servidores;

considerando a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº .......... de Curitiba, do
Tribunal de Justiça do Paraná, em que figura como impetrante o SIGLA - NOME DO SINDICATO e impetrado o
.............................., que delegou a segurança na qual se pleiteava a suspensão do código de desconto das
mensalidades/contribuições sindicais em favor do impetrante;

RESOLVE:

Determinar à Secretaria de Estado da ............................... que:

a.  MANTENHA o cancelamento das consignações de desconto da mensalidade referida em favor da
SIGLA - NOME DO SINDICATO e SIGLA - NOME DO SINDICATO, a partir de ...... de .......... de ...... em virtude das
decisões judiciais;

b.  CANCELE, a partir de ...... de .......... de ......., as consignações de desconto da contribuição ou
mensalidade sindical, de natureza voluntária, prazo em que os sindicatos e associações deverão buscar outras
formas de cobrança de seus associados.

Curitiba, ...... de .......... de .......    .

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.17 Despacho

Despacho é a decisão proferida pela autoridade administrativa no caso submetido à sua apreciação,
podendo ser favorável ou desfavorável à pretensão solicitada pelo administrador, funcionário ou não.

Os despachos podem constituir-se de uma palavra (Aprovo, Autorizo, Indefiro, etc.), de duas palavras
(De acordo, etc.) ou de muitas palavras.

“De acordo” é forma pouco expressiva de despacho. É preferível que o despacho esclareça com o que a
autoridade está de acordo e qual a conseqüência disso. É que na maioria das vezes o interessado não tem
oportunidade de manusear o processo e toma conhecimento da decisão apenas por meio do Diário Oficial, sem
condições, portanto, para verificar com o que ficou de acordo a autoridade e qual sua decisão final.

Partes:
a) número do processo e do parecer a que se refere o despacho, quando divulgado em órgão oficial.

O parecer pode deixar de ser mencionado;
b) título: denominação do documento, especialmente quando divulgado em órgão oficial;
c) texto: teor da decisão;
d) data: dia, mês e ano precedida do local e/ou sigla do órgão;
e) assinatura: nome e cargo ou função da autoridade que exara o despacho.

Modelo

DESPACHO

De acordo com as informações constantes neste Processo, nego provimento ao recurso interposto
por  ........................, no qual solicita o cancelamento da penalidade de suspensão de.... dias que lhe foi imposta nos
termos da Portaria nº.....,  de ....... de ........ de .........., pelo então Secretário de .................... .

Sigla do órgão, data (dia, mês e ano).

Nome,
Cargo do signatário.

Processo nº ..................

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.18 Edital

Edital é o ato escrito oficial, contendo aviso, determinação, ou citação, mandado publicar, por autoridade
competente, no órgão oficial ou outros órgãos de imprensa, ou, ainda, afixado em lugares públicos, onde seja
facilmente lido por todos.

São objeto de editais concorrências administrativas para aquisição, alienação ou recuperação de material,
aberturas de concursos para provimento de cargos públicos, intimações, notificações, convocações e demais
avisos que, por sua natureza, devam ter ampla divulgação, conforme a legislação vigente.
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Partes:

a) título: denominação do ato, muitas vezes seguido do seu número de ordem e data de expedição.
Outras vezes, o título é completado com a espécie de edital de que se trata: de citação, de anulação,
etc. Não sendo colocada junto ao título, a data aparece após o texto;

b) ementa: resumo do assunto do edital. Não é parte obrigatória e aparece, principalmente, em editais de
concorrência pública e tomada de preço. Oferece a vantagem de propiciar o conhecimento prévio e
sucinto do que é exposto em seguida;

c) texto: desenvolvimento do assunto. Havendo vários parágrafos, convém numerá-los com algarismos
arábicos, de preferência, e, se necessário, desdobrá-los em itens e alíneas. Não se numera o primeiro
parágrafo;

d) assinatura: nome da autoridade competente, indicando-se seu cargo ou função.
Os editais de licitação deverão seguir a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei

Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994. É necessário que se tenha conhecimento da referida lei para a
elaboração do Instrumento Convocatório.

Modelo

SECRETARIA DE ESTADO DA .......................

DEPARTAMENTO DE ......................................

Seção de Recrutamento e Seleção

EDITAL DE INSCRIÇÃO Nº....................

CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS PARA PROVIMENTO DE ...............................

O DIRETOR-GERAL DA.................................... torna público que, pelo prazo de 60 (sessenta)
dias corridos contados da publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado, serão recebidas as inscrições ao
CONCURSO PÚBLICO DE .................................., nos Departamentos e Áreas discriminados no anexo deste
Edital, com as vagas respectivas.

Curitiba, ............ de ............. de ............

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.19 Estatuto

É o texto em que se determinam princípios institucionais nas entidades públicas ou privadas. É a lei
orgânica que estabelece as regras nessas entidades. Quando empregado no plural, englobam todos os atos e
atividades da sociedade ou organização e estabelecem normas reguladoras nas relações entre os elementos
que a compõem, inclusive sanções e penalidades. Embora se pareça com o contrato, o estatuto não apresenta
caráter contratual, mas um pacto coletivo.

No campo do Direito Civil, o estatuto representa um conjunto de princípios que disciplina as relações
jurídicas e incidem sobre o estado das pessoas ou das coisas. No Direito Administrativo, refere-se às regras que
regulam as atividades dos funcionários públicos civis ou militares.

Modelo

ESTATUTO  DA  ASSOCIAÇÃO  DOS  (SIGLA)

TÍTULO I
DA  ELABORAÇÃO  DOS  ATOS  NORMATIVOS

CAPÍTULO I
ÂMBITO  DE  APLICAÇÃO

Art. 1º Os Órgãos e as Entidades da Administração Pública Estadual observarão as normas e diretrizes
constantes do presente Estatuto, de acordo com o Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis à espécie.

CAPÍTULO II
DAS REGRAS BÁSICAS DE ELABORAÇÃO

Seção I
Competência para Propostas

Art. 2º Incumbe aos ...
§ 1º Para apresentação da proposta ... .

Seção II
Plano de Ação

Art. 3º Cada Órgão, até o final do mês de ... .
Parágrafo único. O plano de que trata o caput deve incluir ... .

Seção III
Autorização ...

Art. 4º Os projetos que ...

Seção IV
Regulamentação ...

Art. 5º As proposições regulamentares e jurídicas que compartilhem os objetivos ... .
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Seção V
Aferição de Resultados

Art. 6º Aferição de resultados, tendo em vista a adequação ... , como:
I - compatibilizar ...   ;
II - evitar ...    .

CAPÍTULO III
DA  APRECIAÇÃO  E  TRAMITAÇÃO  DOS  ATOS  SUJEITOS  À  APRECIAÇÃO  DO ...

Seção I
Encaminhamento de Propostas

Art.7º Os atos normativos ..., serão anexados:
I - as deliberações emanadas dos órgãos da ...   ;
II - a consecução das finalidades e objetivos da ...     .

Seção II
Exposição de Motivos

Art. 8º As exposições de motivos ... :
I -...
II - ...

Seção III
Referenda

Art. 9º Os encaminhamentos ... .

Seção IV
Análise do Mérito

Art. 10. Quanto ao mérito ... .

CAPÍTULO IV
DA NUMERAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Seção I
Numeração de Leis

Art. 11. As Leis complementares ... .
§ 1º Na reedição de ...  .
§ 2º Em se tratando ...  .
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Seção II
Numeração de Decretos

Art. 12. Somente serão numerados os ... .
§ 1º Os decretos relativos ...   .
§ 2º Os decretos pessoais ...   .

CAPÍTULO V
DA  ARTICULAÇÃO E DA TÉCNICA REDACIONAL

Seção I
Articulação

Art. 13. Os textos dos atos ... :
I - a unidade básica de articulação ...;
II - caso necessário ... .

Seção II
Técnica Redacional

Art. 14. As disposições normativas ... :
I - para a obtenção de clareza ... :

a) usar as palavras ... ;
b) usar frases curtas e ... .

II - para a obtenção de precisão ... :
a) articular a linguagem, de modo ... ;
b) expressar a idéia, quando ... .

CAPÍTULO VI
DA   APRECIAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  DE  MEDIDAS  PROVISÓRIAS

Seção I
Condições para Edição de Medidas Provisórias

Art. 15. Somente serão apreciados ... :
§ 1º O estado de necessidades ... .
§ 2º Não serão disciplinadas por medidas provisórias ... .

CAPÍTULO VII
DA CONSOLIDAÇÃO E REVISÃO DE ATOS NORMATIVOS

Seção I
Comissão de Consolidação

Art. 16. Será constituída, no âmbito da Constituição ... .
Parágrafo único. A Comissão de Consolidação ... .
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CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Seção I
Constituição de Comissões Autorizadas pelo Governador do Estado

Art. 17. A constituição de delegações, comissões, comitês ou ... .
§ 1º A exposição de motivos ... .
§ 2º Findo o prazo ... .
§ 3º Quando a constituição desses colegiados ... .

ANEXO I

Questões que devem ser analisadas na elaboração de atos normativos no âmbito do Poder ....

Devem ser tomadas algumas providências?
Qual o objetivo pretendido?
Quais as razões que determinam a iniciativa?
Que falhas ou distorções foram ... ? / O que ..., etc.

Quais as alternativas disponíveis?
Qual foi o resultado da análise?
Quais os instrumentos da ação?
Instrumentos da ação considerando os seguintes aspectos:

desgaste e encargos ... ;
eficácia ...;
efeitos ... ;
possibilidade ... , etc.

Estatuto aprovado em Assembléia Geral realizada em (cidade), aos ... de ... de ... .

Curitiba, ...... de .......... de ......

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.



5 3
COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL

Manual de

do Estado do Paraná

3.5.20 Exposição de Motivos

Definição e Finalidade

Exposição de motivos é o nome que se dá ao preâmbulo ou aos considerandos que antecedem os textos
dos projetos de lei, com o objetivo de mostrar suas vantagens. É uma justificativa às medidas propostas. É
documento em que se justifica  a necessidade de se tomar alguma providência.

Os documentos ou quaisquer outros expedientes que devam ser decididos pelo Presidente da República
ou Vice-presidente, Governador de Estado ou Prefeito Municipal devem ter despachos acompanhados da
exposição de motivos para:

a) informar sobre determinado assunto;
b) propor alguma medida; ou
c) submeter à consideração do destinatário projeto de ato normativo.
Nos casos em que o assunto tratado envolva mais de uma Pasta ou Secretaria, a exposição de motivos

deverá ser assinada por todos os envolvidos.

Partes:

a) resumo do texto;
b) síntese das alegações, argumentos ou fundamentos oferecidos;
c) apreciação do assunto, razões e esclarecimentos que o ilustrem;
d) transcrição da legislação citada;
e) parecer conclusivo.

Forma e Estrutura

Formalmente, a exposição de motivos tem a apresentação do padrão ofício. O anexo que acompanha a
exposição de motivos que proponha alguma medida ou apresente projeto de ato normativo segue o modelo
descrito adiante.

A exposição de motivos, de acordo com sua finalidade, apresenta duas formas básicas de estrutura: uma
para aquela que tenha caráter exclusivamente informativo e outra para a que proponha alguma medida ou
submeta projeto de ato normativo.

No primeiro caso, o da exposição de motivos que simplesmente leva algum assunto de caráter informativo,
sua estrutura segue o modelo do padrão ofício.

Já a exposição de motivos que submeta à consideração do Presidente da República, Governador ou
Prefeito Municipal a sugestão de alguma medida a ser adotada ou a que lhe apresente projeto de ato normativo,
embora siga também a estrutura do padrão ofício, além de outros comentários julgados pertinentes por seu
autor, deve, obrigatoriamente, apontar:

a) na introdução: o problema que está reclamando a adoção da medida ou do ato normativo proposto;
b) no desenvolvimento: o porquê de ser aquela medida ou aquele ato normativo o ideal para se solucionar

o problema e eventuais alternativas existentes para equacioná-lo;
c) na conclusão: novamente, qual medida deve ser tomada, ou qual ato normativo deve ser editado para

solucionar o problema.
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Deve, ainda, trazer apenso o formulário de anexo à exposição de motivos, devidamente preenchido, de
acordo com o seguinte modelo previsto no Anexo II do Decreto Federal nº 4.176, de 28 de março de 2002:

1. Título:
Anexo à Exposição de Motivos do (indicar nome do órgão emitente) nº....., de ..... de ...... .

2. Síntese do problema ou da situação que reclama providências.
3. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta.
4. Alternativas existentes às medidas propostas.

Mencionar:
- se há outro projeto do Executivo sobre a matéria;
- se há projetos sobre a matéria no Legislativo; outras possibilidades de resolução do problema.

5. Custos.
Mencionar:
- se a despesa decorrente da medida está prevista na lei orçamentária anual; se não, quais as alternativas
  para custeá-la;
- se é o caso de solicitar-se abertura de crédito extraordinário, especial ou suplementar; valor a ser
  despendido em moeda corrente.

6. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida provisória
ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência).

Mencionar:
- se o problema configura calamidade pública;
- por que é indispensável a vigência imediata;
- se trata de problema cuja causa ou agravamento não tenham sido previstos;
- se trata de desenvolvimento extraordinário de situação já prevista.

7. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo).
8. Alterações propostas:  Texto atual e proposto.
9. Síntese do parecer do órgão jurídico:
Com base em avaliação do ato normativo ou das medidas propostas, a falta ou insuficiência das

informações prestadas nas questões levantadas podem acarretar, a critério da chefia para Assuntos Jurídicos da
Casa Civil, a devolução do projeto do ato normativo para que se complete o exame ou se reformule a proposta.

O preenchimento obrigatório do anexo para as exposições de motivos que proponham a adoção de
alguma medida ou a edição de ato normativo tem como finalidade:

a) permitir a adequada reflexão sobre o problema que se busca resolver;
b) avaliar as diversas causas do problema e dos efeitos que pode ter a adoção da medida ou a edição do

ato, em conformidade com as questões que devem ser analisadas na elaboração de proposições
normativas no âmbito do Poder Executivo;

c) conferir perfeita transparência aos atos propostos.
Dessa forma, ao atender às questões que devem ser analisadas na elaboração de atos normativos no

âmbito do Poder Executivo, o texto da exposição de motivos e seus anexos se complementam e formam um todo
coeso: no anexo, encontramos uma avaliação profunda de toda a situação que está reclamando a adoção de
certas providências ou a edição de um ato normativo; o problema a ser enfrentado e suas causas; a solução que
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se propõe, seus efeitos e seus custos; e as alternativas existentes. O texto da exposição de motivos fica, assim,
reservado à demonstração da necessidade da providência proposta: por que deve ser adotada e como resolverá
o problema.

Nos casos em que o ato proposto for questão de pessoal (nomeação, promoção, ascensão,
transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, remoção, exoneração,
demissão, dispensa, disponibilidade, aposentadoria), não é necessário o encaminhamento do formulário de
anexo à exposição de motivos.

Observe que:
• a síntese do parecer do órgão de assessoramento jurídico não dispensa o encaminhamento do parecer

completo;
• tamanho dos campos do anexo à exposição de motivos pode ser alterado de acordo com a maior ou

menor extensão dos comentários a serem ali incluídos.
Ao elaborar uma exposição de motivos, tenha presente que a atenção aos requisitos básicos da redação

oficial (clareza, concisão, impessoalidade, formalidade, padronização e uso do padrão culto de linguagem)
deve ser redobrada.

Modelo

EM nº............                                                                                                            Curitiba, ...... de ...... de .......

Ao Excelentíssimo Senhor Governador:

Submeto à consideração de Vossa Excelência a proposta de .............., visando ao ............... que promovem
o aperfeiçoamento do ...............

2. Contando com especialistas competentes, a Comissão .................... apresentará conclusões que
............................ .

3. É um trabalho de vital importância, haja vista .................. os fatores que contribuem para ................, entre
eles destacando-se a ..............., o ambiente social..................... .

4. Por outra parte, não há como desconhecer as ..........., a que se somam outras influências que marcam a
formação .................................. do povo brasileiro.

5. Por tudo isso, espera o ............... que a Comissão ................. atenda às peculiaridades .....................,
instrumento indispensável à cultura e fator ............. à identidade nacional.

6. Conforme o acima citado, proponho a Vossa Excelência a assinatura do anexo projeto de.........................,
caso mereça aprovação.

Respeitosamente,

Nome,
Cargo do signatário.

Anexo

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.21  Fax (Fac-Símile)

A Instrução Normativa nº 4, de 6 de março de 1992, estabelece que o fax (forma abreviada já consagrada
de fac-símile) é uma modalidade de comunicação adotada no serviço público. Por sua velocidade e por ser, em
princípio, menos oneroso do que o telegrama (ou telex), o fax substitui, em muitos casos, outras formas de
correspondência.

O fax deve ser utilizado para a transmissão de mensagens urgentes e para o envio antecipado de
documentos, de cujo conhecimento há premência, não desobrigando o encaminhamento a seu tempo, do
documento original.

O fax, por sua natureza, necessita de formulário apropriado em papel A4, uma vez que a comunicação
chega ao destinatário por via telefônica, ficando o original do documento com o expedidor.

Modelo

IDENTIFICADOR DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

Nº DE FAX

ENDEREÇO E TELEFONES

DESTINÁRIO:

FAX Nº                                       DATA:

Nº DE PÁGINAS:                       Nº DO DOCUMENTO:

MENSAGEM

NOTA: Para o fax, não se deve usar papel com logomarca ou qualquer sinal dispensável à transmissão da mensagem, pois
representam impulsos na ligação telefônica e geram gastos desnecessários.

3.5.22  Guia

Significa roteiro, direção, itinerário e indica o caminho a ser tomado. No sentido jurídico, adquiriu outros
significados. Assim, pode ser passaporte ou salvo-conduto, documento que permite a uma pessoa ir a determinado
lugar. Comercialmente falando, é um documento que acompanha a fatura, ou então aquele que se presta a fazer
um recolhimento, transferência, remoção, trânsito, pagamento, guia de alfândega, guia de despacho, guia de
exportação e assim por diante.
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Modelo

GUIA DE TRANSFERÊNCIA

Eu, ............................., Diretor da Escola ....................................................., nos termos do art.
............. do Decreto nº ................. de ........ de ............. de .................., atesto que o estudante
............................................., natural de ......................, Estado ....................., nascido em ...... de .......... de ......,
filho de ......................... e de ........................, cursou, até ...... de .......... de ......, a 5ª série do Ensino Fundamental
deste estabelecimento, conforme demonstram os resultados constantes das fichas A e B, que seguem em anexo,
podendo, de acordo com a legislação em vigor, continuar os seus estudos em qualquer estabelecimento de ensino.

Curitiba, ...... de .......... de ....... .

Nome,
Cargo do signatário.

Visto: (se for o caso).

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.23 Informação

Em linguagem administrativa a informação tem, às vezes, o sentido de parecer, em que o funcionário
escreve acerca de certo fato ou pedido, prestando os esclarecimentos necessários para que a autoridade dê
seu despacho ou solução. Deve ser concisa e indicar a solução proposta. É ato de servidor subalterno
incumbido de estudar qualquer documento para que o chefe possa deliberar sobre o caso. No Direito Penal,
eqüivale à sindicância ou investigação; no Direito Comercial e, principalmente, no Direito Falimentar, também
significa sindicância.

3.5.24 Instrução e Instrução Normativa

Na linguagem jurídica, a instrução normativa é utilizada para indicar a soma de atos e diligências que
podem ou devem ser praticados no processo, de modo que se esclareçam fatos ou questões objeto da demanda
ou do litígio. Representa, assim, a reunião de provas que determinam a procedência ou não dos fatos alegados.
Portanto, instrução eqüivale a elucidação, esclarecimento. Em outro sentido, principalmente empregado no
plural, significa ordem emanada de uma pessoa e dirigida a outras; nela se determinam as regras de procedimento
ou a execução de certos atos ou serviços. É assim no campo do Direito Administrativo, em que a autoridade
determina a maneira de se organizar a repartição ou o departamento e como se executam os serviços. As
instruções podem surgir como avisos, circulares, ementas, portarias ou provisões. Instrução é, ainda, explicação
ou esclarecimento dado para uso especial. Apontamento, regimento, explicação que se dá a uma pessoa
encarregada de algum negócio ou de alguma empresa. É o conjunto de formalidades e informações necessárias
para elucidar uma causa e colocá-la em estado de ser julgada. Administrativamente, é um instrumento que
orienta a execução de leis ou decretos. A instrução fixa normas para a execução de outros atos ou disciplina a
execução de serviços.
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Modelo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº......, DE ...... DE .......... DE .......   .

Estabelece os procedimentos para entrada de acervos arquivísticos
no  Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO, usando da atribuição que lhe confere
o item V do art. 27 do Regimento Interno aprovado pelo Governador do Estado do Paraná, através da Portaria
Governamental nº..., de ... de ... de ...,

RESOLVE:

1.  Estabelecer na forma dos Anexos 1 a 4 os procedimentos a serem observados quando da transferência
ou do recolhimento de acervos arquivísticos para o Arquivo Público.

2.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos ocorridos
a partir de ...... de ......... de  ...... .

Nome,
Cargo do signatário.

(Of. Nº..../....)

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.25 Memorando

Definição e Finalidade

A Instrução Normativa nº 4, de 6 de março de 1992, do Governo Federal, esclarece: “O memorando é uma
modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação
eminentemente interna”.

Pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para a exposição de projetos, idéias,
diretrizes, etc., a serem adotados por determinado setor do serviço público.

Sua característica principal é a agilidade, concisão e clareza. A tramitação do memorando em qualquer
órgão deve pautar-se pela rapidez, pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desnecessário
aumento do número de comunicações, os despachos devem ser dados no próprio memorando e, no caso de
falta de espaço, em folha de continuação. Esse procedimento permite formar uma espécie de processo
simplificado, assegurando maior transparência à tomada de decisões e o histórico do andamento da matéria
tratada no memorando.



5 9
COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL

Manual de

do Estado do Paraná

Forma e Estrutura

Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do Padrão Ofício, com a diferença de que o seu
destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa.

Exemplos:
Ao Senhor Chefe do Departamento de Administração:
Ao Senhor Subchefe para Assuntos Jurídicos:

Modelo

Mem. Nº 118/DEAP                                                                                                        Em  ....... de ...... de ...... .

Ao Senhor Chefe do Departamento de Administração:

Assunto: Administração e instalação de microcomputadores.

Nos termos do Plano-Geral de Informatização, solicitamos a Vossa Senhoria a instalação de três
microcomputadores neste Departamento.

2.  Sem descer a detalhes técnicos, acrescento, apenas, que o ideal seria que o equipamento fosse
dotado de disco rígido e de monitor padrão EGA. Quanto a programas, haveria necessidade de dois tipos: um
processador de textos e outro gerenciador de banco de dados.

3.  O treinamento de pessoal para operação dos micros poderia ficar a cargo da Seção de Treinamento
do Departamento de Modernização, cuja chefia já manifestou seu acordo a respeito.

4.  Devo mencionar, por fim, que a informatização dos trabalhos deste Departamento ensejará racional
distribuição de tarefas entre os servidores e, sobretudo, uma melhoria na qualidade dos serviços prestados.

Atenciosamente,

Nome do Signatário,
Cargo do Signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

5 cm

3 cm 2 cm
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3.5.26 Mensagem

Definição e Finalidade

É o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes enviada pelo Chefe do Poder
Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre atos da Administração Pública. Através desse instrumento, o
Poder Executivo propõe medidas sobre a Administração, expõe os planos de governo na abertura da sessão
legislativa, submete à Câmara matérias que dependem da deliberação de suas Casas, apresenta vetos, faz e
agradece as comunicações de tudo quanto seja de interesse dos poderes públicos.

A Constituição Federal, as Constituições dos Estados e as Leis Orgânicas dos Municípios prevêem
diversos casos em que caberá ao Chefe do Poder Executivo dirigir-se ao Poder Legislativo através de mensagem.
A mensagem e a minuta da lei devem ser encaminhadas pelo Órgão responsável à Assessoria Técnica Legislativa,
a quem caberá a redação final.

Forma e Estrutura

As mensagens contêm:
a) Identificação - tipo e número do expediente, no alto da folha, junto à margem esquerda.
b) Na mesma linha da indicação do expediente, coloca-se o local e data.

Exemplo:
Mensagem nº                                                         Curitiba, ....... de ....... de ...... .

c) Vocativo - com o pronome de tratamento e o cargo da autoridade destinatária, centralizado, seguido de
dois-pontos.

Exemplo:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

d) Texto - exposição da matéria, com tantos parágrafos quantos forem necessários, seguidamente
numerados, com exceção do primeiro, os quais poderão dividir-se em alíneas, se necessário.

e) Assinatura - apenas a assinatura do Chefe do Poder Executivo, sem a digitação de seu nome e cargo.

Nota: Se a mensagem constar de mais folhas, a partir da segunda folha ela deverá trazer, no alto, a
seguinte indicação:

Mensagem nº .....                                                                                                  Fl. 2.
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Modelo

Mensagem nº 118                                                                                                     Curitiba, ...... de ....... de ....... .

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Nos termos do art. 59, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Estadual, resolvi vetar, parcialmente,
o Projeto de Lei nº .... /04, que regula os direitos autorais e dá outras providências.

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

O veto incide sobre o art. 21, por considerá-lo contrário aos interesses públicos, pelas razões que
passo a expor.

Ainda que se interprete o dispositivo no sentido de tornar ....................................................

O interesse daqueles está acobertado a partir do ato ...................................... .

Esses são os motivos que me levaram a vetar, parcialmente, o Projeto em causa, os quais submeto à
apreciação dos Senhores Membros dessa Egrégia Câmara.

(Assinatura)

3.5.27 Moção

É a proposta referente a uma questão levantada durante uma reunião ou em decorrência de algum
incidente ocorrido nela, que se apresenta em uma assembléia deliberativa por um dos seus membros. São
moções de ordem: questão prévia, o adiantamento, a invocação do regimento, a apresentação de propostas
para eliminação, as emendas, as substituições às propostas para se passar à ordem do dia.

A moção pode ser de aplauso, simpatia, desagrado, apelo, repúdio.

3.5.28 Norma

Encarada em sentido jurídico, é regra, forma, modelo ou tudo aquilo que se estabelece em lei ou
regulamento, de modo que sirva de padrão na maneira de agir. Desse modo, a norma jurídica dita a orientação
que deve ser seguida nos atos jurídicos. É, portanto, a regra a ser obedecida, a forma a ser seguida ou o preceito
que deve ser respeitado.

3.5.29 Nota

Em sentido restrito, significa uma declaração escrita e oficial do governo ou de qualquer instituição
pública ou privada, distribuída à imprensa. Destina-se a prestar esclarecimentos ao público, firmando a posição
da instituição acerca de determinado fato. A palavra nota designa:
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a) comunicação oficial de ministros de Estado de um país para o outro (nota diplomática);
b) comunicação de caráter oficial feita por altas autoridades ou provinda de entidades de classe ou

agremiações (nota oficial);
c) registro ou serviço de notariado.

Modelo
Santiago (Chile), ............ de ..................... de .......

A Sua Excelência o Senhor ...............................,

Ministro das Relações Exteriores

Senhor Ministro:

Proponho a Vossa Excelência, em nome do Governo da República Federativa do Brasil e em
complemento do acordo administrativo concluído por troca de Notas de ... de ... de .............., um novo
ajuste, também de caráter administrativo, destinado a regularizar a expedição e o recebimento da
correspondência diplomática dos dois países, em malas diplomáticas especiais por via aérea, nos seguintes
termos: .....................................................

Renovo a Vossa Excelência as minhas considerações.

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.30  O Padrão Ofício

Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso
e o memorando. Para uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação única que siga o que chamamos de
padrão ofício. As peculiaridades de cada um serão tratadas adiante; por ora, busquemos as suas semelhanças.

Partes do Documento no Padrão Ofício

O aviso, o ofício e o memorando devem conter as seguintes partes:
Timbre ou cabeçalho: dizeres impressos na folha, símbolo (escudo, armas). Índice e número: número

de ordem do documento, seguido da sigla do órgão que expede o ofício. O número de ordem do ofício e a sigla
são separados por barra.

Ex.: Ofício nº 26/SIGLA (não há necessidade de colocar o ano, pois já vem especificado no local e data,
que está na mesma linha).

Mem. Nº 123/MF Aviso nº 123/SG Of. Nº 123/SEED
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Local e data: na mesma altura do índice e do número, com alinhamento à direita. Coloca-se ponto após
o ano. Ex.: Curitiba, ....... de ....... de  ...... .

Assunto ou ementa: resumo do teor do documento só justificável quando o documento é muito extenso.
Ex.: Assunto: Remessa de publicações; Assunto: Produtividade do órgão em 2005; Assunto: Aquisição de novos
computadores.

Vocativo ou destinatário: tratamento ou cargo do destinatário seguido, preferencialmente, de dois-pontos.
Ex :. Senhor Superintendente; Senhor Professor. No oficio, não se deve usar o vocativo “Prezado(a) Senhor(a)”, salvo
quando se trata de correspondência social da autoridade, emitida em razão de seu cargo ou função.

Texto: exposição do assunto. Consta de uma ligeira introdução e da explanação, isto é, do corpo
propriamente dito do ofício. Se o texto for longo, os parágrafos podem ser numerados a partir do segundo, que
deverá receber o número 2. Se o texto ocupar mais de uma folha, escrevem-se dez linhas na primeira e o restante
nas demais. Nesse caso, colocam-se endereço e iniciais na primeira folha e repetem-se o índice e o número
nas demais, acrescentando-se o número da respectiva folha. Ex.: Ofício nº 52/SIGLA  Fl. 2.

Nos casos em que não for de encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte
estrutura:

a) introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assunto que motiva
a comunicação. Evite o uso das formas: Tenho a honra de, Tenho o prazer de, Cumpre-me informar que,
empregue a forma direta;

b) desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado; se o texto contiver mais de uma idéia sobre o assunto,
elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição;

c) conclusão, em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição sobre o assunto.

Os parágrafos do texto podem ser numerados, exceto nos casos em que estes estejam organizados em
itens ou títulos e subtítulos.

Já quando se tratar de encaminhamento de documentos, a estrutura é a seguinte:
a) introdução: deve iniciar com referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Se a remessa

do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo da comunicação, que
é encaminhar, indicando a seguir os dados completos do documento encaminhado (tipo, data, origem
ou signatário, e assunto de que trata), e a razão pela qual está sendo encaminhado, segundo a
seguinte fórmula:

Em resposta ao Aviso nº 12, de 1º de fevereiro de 2004, encaminho, em anexo, cópia do Ofício nº 34, de 3
de abril de 2003, do Departamento-Geral de Administração, que trata da requisição do servidor Fulano de Tal.

ou
Encaminho, para exame e pronunciamento, a cópia anexa do telegrama nº 12, de 1º de fevereiro de 2003,

do Presidente da Confederação Nacional de Agricultura, a respeito de projeto de modernização de técnicas
agrícolas na região Nordeste.

b) desenvolvimento: se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento
que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento; em caso contrário, não há
parágrafos de desenvolvimento em aviso ou ofício de mero encaminhamento.

Fecho: fórmula de cortesia. Usam-se fórmulas breves, tais como “Respeitosamente” (para autoridades
superiores), “Atenciosamente” e “Saudações” (para autoridades da mesma hierarquia ou de hierarquia inferior).
O fecho pode ser centralizado e posicionado acima da assinatura;
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Assinatura: nome do signatário, cargo e função. O designativo do cargo ou função deve ser separado
por vírgula do nome, pois se trata de um aposto. Não se antepõe qualquer título profissional ao nome. Ex.: Valter
Moreira,  Superintendente.

Anexo: se o ofício estiver acompanhado de outros papéis, pode-se indicá-lo à esquerda e a duas linhas
da assinatura com o termo Anexo e a descrição de seu conteúdo. Ex.: Anexo: comprovante de depósito. Anexa:
Certidão negativa.

Obs.: A palavra “anexo” deve concordar em gênero e número com o substantivo o que se refere.

Endereço: fórmula de tratamento e designativo do cargo ou função do destinatário, seguidos da localidade
de destino. O endereço é colocado embaixo, junto à margem esquerda da folha. Ex.:

Ao Senhor
Nome,
Diretor do Colégio Estadual São José..................,
Nesta Capital.

Iniciais: siglas do redator e digitador, em letras maiúsculas e fonte menor que o restante do texto. Se o
redator e digitador forem os mesmos, basta colocar iniciais após a barra diagonal: Ex.: OP/MIR.

Forma de Diagramação

Os documentos do padrão ofício constantes neste item aplicam-se também à exposição de motivos e à
mensagem e devem obedecer à seguinte forma de apresentação:

a) deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações e 10
nas notas de rodapé;

b) para símbolos não existentes na fonte Times New Roman, poder-se-á utilizar as fontes Symbol e
Wingdings;

c) é obrigatório constar, a partir da segunda página, o número da página;
d) o início de cada parágrafo do texto deve ter 1,5 cm de distância da margem esquerda;
e) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3cm de largura, no caso de juntada ou

anexação em processo;
f) o campo destinado à margem lateral direita terá 2cm;
g) deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas;
h) não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra,

relevo, bordas ou qualquer outra formatação que afete a elegância e a sobriedade do documento;
i) a impressão dos textos deve ser feita na cor preta em papel branco. A impressão colorida deve ser

usada apenas para gráficos e ilustrações;
j) todos os tipos de documentos do padrão ofício devem ser impressos em papel de tamanho A-4, ou

seja, 29,7 x 21,0 cm;
k) dentro do possível, todos os documentos elaborados devem ter o arquivo de texto preservado (Arquivo (de

computador):Armazenamento) para consulta posterior ou aproveitamento de trechos para casos análogos;
l) para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte maneira: (Arquivo

(de computador):Nome): tipo do documento + número do documento + palavras-chave do conteúdo:
Ex.: “Of. Nº 123 – relatório produtividade ano 2005”.
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3.5.31 Ofício e Aviso

Definição e Finalidade

Ofício e Aviso são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A diferença entre eles é
esta: aviso é uma informação ou comunicado expedido por Ministros ou Secretários de Estado a outras autoridades
da mesma hierarquia. Se redigido em linguagem clara, favorece a eficácia da comunicação; ofício é um meio
de comunicação dos órgãos da administração pública, expedido para e pelas autoridades, sobre qualquer
assunto, entre uma secretaria, prefeitura e outros. O destinatário pode ser órgão público ou um cidadão particular.
Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e,
no caso do ofício, também com particulares. O que o distingue de uma carta é o caráter oficial de seu conteúdo.

Forma e Estrutura

Quanto à sua forma, aviso e ofício seguem o modelo do padrão ofício, com acréscimo do vocativo, que
invoca o destinatário, seguido de dois pontos.

Ex.:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Senhora Ministra:
Senhor Chefe de Gabinete:

Devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício as seguintes informações do remetente:
• nome do órgão ou setor;
• endereço postal;
• telefone e endereço de correio eletrônico.
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Modelo

(CABEÇALHO)

[Secretaria/Departamento/Setor/Entidade]

Ofício nº 524/SG                                                                   Curitiba, ...... de ...... de ....... .

Assunto: Demarcação de terras indígenas.

Senhor Deputado:

Em complemento às observações transmitidas pelo telegrama nº 154, de 24 de
abril último, informo Vossa Excelência de que as medidas mencionadas em seu ofício nº
6.708, dirigido ao Senhor Governador do Estado, estão amparadas pelo procedimento
administrativo de demarcação de terras indígenas instituído pelo Decreto nº 22, de 4 de
fevereiro de 1991, em anexo.

2. Em sua comunicação, Vossa Excelência ressalva a necessidade de que, na
definição e demarcação das terras indígenas, fossem levadas em consideração as
características  socioeconômicas regionais.

3. Nos termos do Decreto nº 22, a demarcação dessas terras deverá ser
precedida de estudos e levantamentos técnicos que atendam ao disposto no § 1º, art. 231,
da Constituição Federal. Os estudos deverão incluir os aspectos etno-históricos, sociológicos,
cartográficos e fundiários. O exame desse último aspecto deverá ser feito conjuntamente
com o órgão federal ou estadual competente.

4. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais deverão encaminhar as
informações que julgarem pertinentes sobre a área em estudo. É igualmente assegurada a
manifestação de entidades representativas da sociedade civil.

Ao Excelentíssimo Senhor
Nome,
Cargo,
Assembléia Legislativa do Estado do Paraná,
Nesta Capital.
ZMPM/EN (iniciais do redator e digitador em caixa alta e fonte reduzida)

3 cm 2 cm

1,5 cm

5 cm
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[Secretaria/Departamento/Setor/Entidade]

Ofício nº 524/SG                                                                                                          Fl. 2.

5. Os estudos técnicos elaborados pelo órgão federal de proteção ao índio
serão publicados juntamente com as informações recebidas dos órgãos públicos e das
entidades civis acima mencionados.

6. Como Vossa Excelência pode verificar, o procedimento estabelecido assegura
que a decisão a ser baixada pelo Secretário de Estado da Justiça sobre os limites e a
demarcação de terras indígenas seja informada de todos os elementos necessários, inclusive
daqueles assinalados em sua carta, com a necessária transparência e agilidade.

Respeitosamente,

Nome,
Cargo.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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Modelo

Aviso nº 45/SCT                                                                                                  Curitiba, ...... de ....... de ....... .

Assunto: Seminário sobre uso de energia no setor público.

Senhor Secretário:

Convido Vossa Excelência a participar da sessão de abertura do Primeiro Seminário Regional sobre
o Uso Eficiente de Energia no Setor Público, a ser realizado em 5 de março próximo, às 9 horas, no auditório da
Escola de Administração Pública/EAP, localizada na Rua Acre, nº XX, 1º andar, nesta capital.

O Seminário mencionado faz parte das atividades do Programa Estadual das Comissões Internas de
Conservação de Energia em Órgão Públicos, instituído pelo Decreto nº 17.621, de 20 de maio de 1999.

Atenciosamente,

Nome do signatário,
Cargo do signatário.

Ao Senhor

Nome,

Cargo,

Endereço.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.32 Ordem de Serviço

É instrução dada a um servidor ou a um órgão administrativo. Encerra orientações a serem tomadas pela
chefia para a execução de serviços ou o desempenho de encargos. É o documento, o ato pelo qual se determinam
providências a serem cumpridas por órgãos subordinados.

Instrução de serviço: é o ato pelo qual se fixam normas para a execução de outros atos ou se disciplina
a execução de serviços.

Orientação de serviço: é o ato pelo qual se estabelecem normas administrativas no âmbito de setores
subordinados.

Quando o administrador deseja que alguém o substitua nos encargos, sem direito a qualquer remuneração
extra, faz uso da ordem de serviço. Já a portaria assegura direitos de remuneração. A ordem de serviço é um ato
interno de um órgão cuja finalidade é regular procedimentos em geral.

1,5 cm
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Embora se trate de documento com estrutura variável, às vezes semelhante à portaria, apresenta,
normalmente, as seguintes partes:

a) título: identificação, número e data de expedição do ato. Às vezes, a data é colocada após o texto, antes
da assinatura da autoridade;

b) texto: desenvolvimento do assunto. Pode conter vários parágrafos, numerados por algarismos cardinais
e desdobráveis, se necessário, em alíneas. Não se numera o primeiro parágrafo;

c) assinatura: nome da autoridade e indicação do cargo que ocupa ou função que exerce.

Modelo

ORDEM DE SERVIÇO Nº ...... – SIGLA DO ÓRGÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ..............., no uso de suas atribuições, em aditamento à Ordem
de Serviço nº ...., de ...... de .......... de ......, desta Secretaria, determina que terão expediente externo também na
parte da manhã, no horário das 8h às 11h, os seguintes órgãos do Tesouro do Estado, sediados na Capital:

a) Subordinados à Coordenadoria-Geral do (SIGLA):

Divisão de Fiscalização da .................... (SIGLA);

Divisão de Fiscalização do .................... (SIGLA);

Divisão do Recenseamento e Programação Fiscais (SIGLA).

b) Subordinados à Inspetoria-Geral da Fazenda:

Exatoria Estadual de Curitiba.

Curitiba, ...... de .......... de ...... .

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.33 Parecer

Na Administração Pública o parecer, geralmente, é parte integrante de um processo, para o qual aponta
solução favorável ou desfavorável, precedida da necessária justificativa, com base em dispositivos legais,
jurisprudência e informações. É um ato de procedimento administrativo que indica e fundamenta a solução que
deve ser aplicada ao caso. O parecer pode ser:

a) administrativo: refere-se a caso burocrático;
b) científico ou técnico: relaciona-se com matéria específica. Ex.: o parecer dos auditores.
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Partes:

a) número do processo respectivo, ao alto, no centro do papel;
b) título: parecer, seguido do número de ordem, dia, mês e ano;
c) ementa: resumo do assunto do parecer. A ementa deve ser sintética. É digitada em espaço simples, a

dois espaços do título;
d) texto: introdução (histórico); esclarecimentos (análise do fato); e conclusão clara e objetiva do assunto;
e) fecho: o local e/ou a denominação do órgão (este, geralmente, em forma de sigla); a data; e a assinatura:

nome e cargo ou função de quem emite o parecer.

Modelo

PROCESSO Nº.......................

PARECER Nº..........................

Lei nº........ – ....... Interpretação. Os Conselhos Federal e Regional dos Técnicos de Administração
constituem uma única autarquia. O acervo decorrente da atuação da Junta Executiva e suas
representantes administrativas se transfere ao Conselho Federal.

A Lei nº.................., de ...... de .......... de ......, dispondo sobre o exercício da profissão de
.........................................., para promover as medidas................................................ . Essa Junta extinguir-se-ia
com a............................, que lhe absorveria o acervo.

2. Com efeito, pelo Decreto nº ......................, de ............. de ................. de ......, criou-se a citada
Junta Executiva, que ..........................................................., na área de sua jurisdição.

3. Criados os Conselhos, suscitaram-se dúvidas sobre ....................................... . Compreende o
Conselho Federal, ou ........................................................... , dos respectivos Conselhos Regionais.

4. A clareza do texto legal, “data venia”, não permite discussão. Os Conselhos foram
....................................... em seu conjunto uma autarquia.

5. Por igual, para promover os atos preparados à implantação do sistema, a lei determinou se
................................., ou seja, o que deve ser absorvido pelo Conselho Federal.

Assim sendo, não há como possa a arrecadação das Juntas Administrativas em referência
transferir-se aos Conselhos Regionais.  A tanto, não permite a lei.

Curitiba, ...... de .......... de ...... .

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.34 Petição/Requerimento

É o instrumento que serve para solicitar algo a uma autoridade do serviço público. Não se envia
requerimento a empresas comerciais ou a grêmios esportivos, por exemplo; nesse caso, o pedido ou a solicitação
é objeto de carta.

O requerimento é a solicitação sob o amparo da lei, mesmo que suposto. A petição é o pedido, sem
certeza legal ou sem segurança quanto ao despacho favorável.

Quando concorrem duas ou mais pessoas, então teremos: Abaixo-assinado (requerimento coletivo) e
memorial (petição coletiva).

Nota: As expressões abaixo assinadas, muito respeitosamente e tantas outras, arcaicas ou desnecessárias,
devem ser abolidas. O requerimento admite invocação, porém não aceita fechos que não os seus.

Exemplos apropriados:

Nestes termos,                    Aguarda deferimento.                    Espera deferimento.
                   espera deferimento.

Algumas vezes, nos requerimentos aparecem as palavras “residência” e “domicílio”. Tecnicamente, não
se trata de vocábulos idênticos. Assim, residência indica a casa ou o prédio onde a pessoa habitualmente mora
com a intenção de permanecer mesmo que, eventualmente, se afaste, e domicílio refere-se ao centro ou à sede
de atividades de uma pessoa, o lugar em que mantém o seu estabelecimento ou fixa sua residência.

Diz-se estabelecido, residente, morador, sito na Rua, Avenida, Praça, etc; as formas estabelecido à,
residente à, etc. ainda são usadas entre nós, embora não sejam consideradas cultas.

Deve-se dizer: estabelecido, residente, morador sito no Bairro Juvevê, e não ao Bairro Mercês. Portanto,
devemos empregar na Rua Padre Agostinho, e não à Rua João Gualberto.

Postular significa requerer, documentando a alegação. Requerente é a pessoa que subscreve o
requerimento. São sinônimos: requeredor, solicitante, postulante ou peticionário (próprio de petição).

Modelo

 Senhor Diretor da Escola Técnica de Comércio:

(Nome), aluna regularmente matriculada no terceiro semestre da Habilitação desta Escola, requer
certidão de vida escolar relativa aos primeiro e segundo semestres do referido curso.

 Aguarda deferimento.

Curitiba, ...... de .......... de ....... .

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.
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3.5.35 Portaria

Trata-se de um documento oficial emanado de uma autoridade, por meio do qual transmite aos
subordinados ordens de serviço de sua competência.

Partes:

a) numeração: nº e data de expedição;
b) título: denominação da autoridade que expede o ato, em geral já impresso no modelo próprio;
c) fundamentação: citação da legislação básica, seguida da palavra RESOLVE;
d) texto;
e) assinatura: nome da autoridade competente, sem indicação de cargo, pois já vem impresso no alto da

página.

Modelo

PORTARIA  Nº ......, DE ...... DE .......... DE .......

O  DIRETOR  GERAL  DA ........., no uso das atribuições que lhe conferem o art. ......, Decreto
nº ........, de ...... de .......... de ......, e considerando o que consta do Processo CP ................., resolve:

Art. 1º Aprovar o Projeto de Assistência Pré-Escolar/Auxílio-Creche para os servidores do
Colégio ............ .

Art. 2º O atendimento pré-escolar alcançará as crianças da faixa etária de ...... meses a ...... anos e
far-se-á, conforme a idade dos atendidos, através de creches, maternais e jardins de infância.

Art. 3º Fica estabelecida a modalidade de atendimento pré-escolar através do reembolso de despesas
aos  beneficiários, conforme previsto no art. ...., inciso ......, do Decreto nº.........., de .......... de ......... .

Art. 4º A Diretoria-Geral baixará normas e instruções necessárias à execução do Projeto.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nome.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de ponto.
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3.5.36 Processo

É o desenvolvimento de um expediente que, recebendo informações, pareceres, anexos e despachos,
segue os canais competentes, ou seja, sua tramitação.

Procedimentos-padrão de tramitação de processos:

Recepção de documentos:
a) receber os documentos originais;
b) colocar a etiqueta na parte inferior direita da 1ª folha do processo;
c) carimbar, rubricar e numerar, em ordem crescente e seqüencial, todas as folhas do processo, na parte

superior direita.

Tramitação:
a) tramitar o processo somente acompanhado da Guia de Tramitação (GT) preenchida;
b) enviar a Guia de Tramitação imediatamente ao Protocolo-Geral do órgão (estão dispensadas desse

procedimento as unidades que efetuam suas próprias atualizações);
c) fazer passar pelo Protocolo-Geral o processo destinado a outro órgão, que o encaminhará ao Protocolo-

Geral do órgão de destino.

Cópia do processo:
a) anexar requerimento próprio ao processo;
b) encaminhar à Diretoria do órgão para autorização (após autorizado, o Protocolo-Geral fornecerá as

cópias no máximo em 72 horas).

Conteúdo do processo:
a) capa: deverá ter os campos de encaminhamento preenchidos durante a tramitação.
b) documentos anexados na tramitação:
• informações, pareceres, despachos e conclusão deverão seguir a ordem cronológica e seqüencial

do processo, inclusive com numeração nas folhas;
• deverão conter as seguintes informações: data, emitente, destino, motivo do encaminhamento, nº do

documento, nº do protocolado.

Arquivamento:
a) após o encerramento do processo, este deverá ser arquivado e a conclusão dele deverá ser informada na

Guia de Tramitação encaminhada ao Protocolo-Geral do órgão e em campo próprio de sistema eletrônico.
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3.5.37 Relatório

Relatório é uma descrição de fatos passados, analisados com o objetivo de orientar o servidor interessado
ou o superior imediato, para determinada ação. Relatório, do ponto de vista da administração pública, é um
documento oficial no qual uma autoridade expõe a atividade de uma repartição, ou presta conta de seus atos a
uma autoridade de nível superior.

O relatório não é um ofício desenvolvido. Ele é exposição ou narração de atividades ou fatos, com a
discriminação de todos os seus aspectos ou elementos.

Existem muitos tipos de relatórios, classificáveis sob vários pontos de vista. O exposto a seguir refere-se
apenas àqueles relatórios menos complexos ou mais informais que um servidor produz com o objetivo de prestar
contas de tarefas ou encargos de que foi incumbido.

Partes:

a) título: denominação do documento (relatório);
b) invocação: tratamento e cargo ou função da autoridade a quem é dirigido, seguidos, preferencialmente,

de dois-pontos;
c) texto: exposição do assunto. O texto do relatório deve obedecer à seguinte seqüência:
• introdução: referência à disposição legal ou à ordem superior que motivou ou determinou a

apresentação do relatório e breve menção ao assunto ou objeto. A introdução serve para dizer por
que o relatório foi feito e indicar os problemas ou fatos examinados;
• análise: apreciação do assunto, com informações e esclarecimentos que se façam necessários à

sua perfeita compreensão. A análise deve ser honesta, objetiva e imparcial. O relator deve apenas
registrar os fatos de que tenha conhecimento direto, ou através de fontes seguras, abstendo-se de
divagações ou apreciações de natureza subjetiva sobre fatos desconhecidos ou pouco conhecidos.
Quando se fizer necessário, o relatório poderá ser acompanhado de tabelas, gráficos, fotografias e
outros elementos que possam contribuir para o perfeito esclarecimento dos fatos e sua melhor
compreensão por parte da autoridade a quem se destina o documento. Esses elementos podem ser
colocados no corpo do relatório ou, se muito extensos, reunidos a ele em forma de anexo;
• conclusão: determinados os fatos e feita sua apreciação, chega o momento de se tirarem as

conclusões, deduzidas logicamente da argumentação que as precede. Não podem ir além da
análise feita, o que as tornaria insubsistentes e, por isso mesmo, despidas de qualquer valor;
• sugestões ou recomendações: muitas vezes, além de tirar conclusões, o relator também apresenta

sugestões ou recomendações sobre medidas a serem tomadas, em decorrência do que constatou
e concluiu. Essas sugestões ou recomendações devem ser precisas, práticas e concretas, devendo
relacionar-se com a análise anteriormente feita. Os diversos parágrafos do texto, com exceção do
primeiro, podem ser numerados (com algarismos arábicos) e, se necessário, divididos em alíneas.
É recomendável a numeração dos parágrafos, principalmente em relatórios mais extensos, pois,
além de dar maior destaque às diferentes partes do texto, facilita as eventuais referências que a elas
se queiram fazer;

d) fecho: fórmula de cortesia. Trata-se de parte dispensável;
e) local e data: Ex.: Curitiba, ...... de .......... de ......;
f) assinatura: nome e cargo ou função da(s) autoridade(s) ou servidor(es) que apresenta(m) o relatório.
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Modelo

RELATÓRIO

Senhor Diretor:

Conforme determinação, relatamos a Vossa Senhoria os acontecimentos ocorridos no dia ...... de ..........
último, nesta repartição.

Encontrávamo-nos em atividades funcionais, quando entrou na repartição o senhor ......., residente
nesta cidade, o qual solicitou informações sobre ... .

2. Não estando esta repartição em condições de atender à consulta solicitada, comunicamos ...............

3. Não se conformando com a resposta, o referido senhor passou a nos agredir com palavras de baixo
calão e .............. .

4. Como continuasse a nos provocar, telefonamos para ................... .

5. Ainda ouvimos quando o cidadão dizia que iria comunicar à Imprensa ........ .

6. Procuramos, durante os acontecimentos, manter a atitude compatível com nosso cargo, porém ..........

7. Dessa forma, embora desconhecendo as acusações feitas contra nós, ........ .

Sendo esta a nossa informação.

Curitiba, ...... de .......... de .......

Nome,
Cargo do signatário.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de vírgula; cargo do signatário com iniciais maiúsculas, em negrito,
seguido de ponto.

3.5.38 Resolução

Resolução, no Poder Executivo, é o ato de autoridade competente de um órgão de deliberação coletiva
para estabelecer normas regulamentares. A estrutura da resolução é idêntica à da portaria.

Resolução e Portaria são formas de que se revestem os atos, gerais ou individuais, emanados de
autoridades outras que não o Chefe do Executivo.

Resolução é deliberação ou determinação. Indica, assim, o ato pelo qual a autoridade pública ou o poder
público toma uma decisão, impõe uma ordem ou estabelece uma medida. Em regra, as resoluções dizem
respeito a questões de ordem administrativa ou regulamentar.

Há uma distinção, sob o aspecto formal, entre os atos normativos do Poder Executivo que são de
competência privativa:
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a) do Governador, o Decreto;
b) dos Secretários de Estado, a Resolução;
c) de órgãos colegiados, a Deliberação;
d) de outras autoridades, inclusive dirigentes de autarquias, a Portaria.
De acordo com essa norma, a diferença entre os vários tipos de atos está apenas na autoridade de que

emanam, podendo uns e outros terem conteúdo individual (punição, concessão de férias, dispensa) ou geral, neste
último caso contendo normas emanadas em matérias de competência de cada uma das referidas autoridades.

Partes:

a) numeração (classificação): número do ato e data de expedição;

b) título: denominação completa (em caracteres maiúsculos, de preferência) da autoridade que expede
o ato.

Ex.: Resolução nº ......, de....... de ...... de ......;

c) ementa;

d) fundamentação: citação da legislação básica em que a autoridade apóia sua decisão, seguida da
palavra resolve. Às vezes a citação de dispositivos legais é substituída pela expressão “no uso de suas
atribuições”, ou similar. É preferível citar explicitamente a legislação que fundamenta o ato, o que lhe
dá maior autoridade e facilita a eventual análise ou constatação da validade e alcance da decisão nele
contida. A palavra resolve pode ser colocada logo após a fundamentação, ou em linha separada (com
entrada de parágrafo e em caracteres maiúsculos), ou, ainda, imediatamente antes e na mesma linha
do texto. Embora as três formas sejam encontradas e válidas, a segunda é a mais estética e destaca as
partes fundamentais do ato (fundamentação e texto). Em certas portarias aparecem, entre a
fundamentação e a palavra resolve, os considerandos, que se destinam a justificar a decisão tomada;

e) texto: desenvolvimento do assunto. Há portarias mais extensas, cujo texto é dividido em vários artigos
ou parágrafos, devidamente numerados e subdivididos, quando necessário, em itens e alíneas;

f) assinatura: nome da autoridade que expede o ato. É dispensável a indicação do cargo, pois esse já
aparece, em destaque, no título (O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, .......). Porém, em caso
de assinatura por substituto, essa situação deverá ser indicada.
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Modelo

RESOLUÇÃO Nº ......, DE ...... DE .......... DE .......

Regulamenta os procedimentos de classificação de licitantes nas
concorrências para registro de preços e as negociações registradas.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ........................, no uso da delegação de competência conferida pela Lei
nº ......, de ...... de ...... de ....... e

considerando o artigo 12 do Decreto nº ....... de ...... de ....... de ......;
considerando o artigo 48, parágrafo 3º da Lei nº .......;
considerando a redação da Lei nº ...... de ...... de ....... de ......;
considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos de classificação de licitantes nas concorrências

para registro de preços e as negociações registradas,

RESOLVE:

Art. 1º Serão convocados para firmar a Ata de Registro de Preços todos os proponentes que concordarem com o
fornecimento do bem ou a prestação de serviços ao preço do primeiro colocado, mantidas a ordem de classificação dos
preços cotados e as mesmas condições editalícias.

Art. 2º O controle dos preços registrado será exercido com base na dinâmica do mercado, podendo caracterizar
redução ou elevação de seus valores.

§ 1º A Administração poderá convocar os licitantes classificados após a assinatura da Ata de Registro de
Preços, para negociar a redução e manter a cotação em qualidade e especificações indicadas na proposta, em decorrência
da redução dos preços de mercado.

§ 2º O licitante poderá desonerar-se do compromisso ajustado quando, a critério da Administração, comprovar
o desequilíbrio econômico-financeiro, motivo de força maior ou caso fortuito, através das seguintes exigências:

I - comprovação feita por meio de documentos, como:
a) lista de preços do fabricante;
b) nota fiscal de aquisição da matéria-prima, do transporte da mercadoria referentes à época da elaboração

proposta;
c) do pedido de desoneração do compromisso.
II - reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente desonerará o licitante em

relação ao item;
III - a Administração, simultaneamente ou após a desoneração, poderá:
a) requerer aos licitantes que foram classificados na concorrência para o SRP com o respectivo item, a apresentação

de nova proposta julgando-a de acordo com a planilha de custos e pesquisa de mercado;
b) promover nova licitação para o item.
§ 3º As alterações decorrentes serão publicadas na Imprensa Oficial.
Art. 3º O preço registrado poderá ainda ser cancelado pela Administração mediante solicitação formal do licitante

que comprovar, na forma do artigo anterior, que está impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência  que deu
origem ao registro de preços, ressalvadas as aquisições efetivadas até a data da decisão.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese desse artigo, se a solicitação for efetuada antes da emissão da ordem de compra
ou serviço e respectiva nota de empenho pela Administração, ficará o licitante desonerado da aplicação de penalidades.

Nome.

NOTA: Nome do signatário com iniciais maiúsculas, seguido de ponto. Em caso de assinatura por substituto: nome do signatário com
iniciais maiúsculas, seguido de ponto.
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3.5.39 Telegrama

Mensagem telegráfica empregada em casos urgentes. A linguagem, que chega ao máximo da concisão,
deve limitar-se ao estritamente necessário, omitindo-se todas as expressões, palavras ou partículas
desnecessárias, sem, contudo, prejudicar a clareza do texto.

Para que se atinja esse objetivo, usam-se os seguintes recursos:
a) aglutinação de expressões: VOSSENHORIA (Vossa Senhoria); VINTEDOIS (vinte e dois);
b) abreviação de palavras e expressões: SDS (saudações); ASDS (atenciosas saudações);
c) omissão de palavras desnecessárias à compreensão do texto: MATRICULAS ENCERRAM DIA TREZE

CORRENTE (As matrículas encerram no dia treze do corrente);
d) supressão dos hífens nas palavras justapostas de uso corrente e nas formas verbais com pronomes

oblíquos: DECRETOLEI (decreto-lei); INSCREVIME (inscrevi-me).

A linguagem telegráfica apresenta:
a) texto conciso, claro e objetivo;
b) preferência por formas simples a compostas: comprara e não havia comprado;
c) supressão de expressão de cortesia;
d) eliminação de rasuras, anulações, acréscimos ou outras alterações;
e) não se permite a translineação, ou seja, a divisão de palavras no fim da linha;
f) o telegrama deve ser grafado em letras maiúsculas, deixando-se dois espaços entre cada palavra;
g) supressão dos hífens nos compostos e expressões com pronomes oblíquos;
h) dispensam-se os acentos gráficos;
i) omitem-se as palavras desnecessárias;
j) os números inteiros são escritos em algarismos arábicos: 200, 1950;
k) se os números, em virtude de importância substancial, forem grafados por extenso, deverão ser

aglutinados: CENTO VINTESEIS; DEZESSEISMIL; QUARENTASEIS;
l) para as datas pode ser usado o seguinte recurso:
• 2610998 - 26 de outubro de 1998
• 2610997 - 26 de outubro de 1997

NOTA: Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação básicos, tais como ponto (.), vírgula (,) e ponto-e-
vírgula (;) são registrados pelo telégrafo. Porém, quando o telégrafo não os registrar, será necessário o uso das
abreviaturas convencionais:

SOLICITO SEU COMPARECIMENTO URGENTE ESTA SECRETARIA EXPEDIENTE TARDE
TRATAR ASSUNTO SUA LICENÇA PREMIO PT

NOTA: Atualmente, não há necessidade de se utilizar a forma telegráfica tradicional, em razão de os
Correios permitirem um texto de até 130 palavras com taxa única.

PT (.) VG (,) PTVG (;) BIPT (:) INT (?) ABRASPAS
(abrir aspas)

FECHASPAS
(fechar aspas)
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4 SISTEMÁTICA DA LEI

As leis destinam-se a disciplinar uma variedade imensa de situações. Daí parecer recomendável que o
legislador redija as leis dentro de um espírito de sistema, tendo em vista não só a coerência e harmonia interna
de suas disposições, mas também a sua adequada inserção no sistema jurídico como um todo.

Essa classificação e sistematização expressam não só uma característica da cientificidade do Direito,
mas correspondem também às exigências mínimas de segurança jurídica, na medida em que impedem uma
ruptura arbitrária com a sistemática consagrada na aplicação do direito.

Costuma-se distinguir a sistemática da lei em sistemática interna, que é a compatibilidade teleológica
(= diz-se de argumento, conhecimento ou explicação que relaciona um fato com sua causa final/Aurélio) e
ausência de contradição lógica, e a sistemática externa, que é estrutura da lei.

Sistemática Interna
A existência de um sistema interno deve evitar a configuração de contradições lógicas, teleológicas, ou

valorativas. Por exemplo: tem-se uma contradição lógica se a conduta autorizada pela norma “A” é proibida pela
norma “B”.

Sistemática Externa
O exame da estrutura básica de uma lei talvez constitua a forma mais adequada de apreender aspectos

relevantes de sua sistemática externa. Tomemos, como exemplo, parte da estrutura da Constituição de 1988:

Constituição Federal de 1988

PREÂMBULO
TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
(...)

CAPÍTULO V
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Seção I
Do Distrito Federal

Seção II
Dos Territórios

(...)
CAPÍTULO VII

Da Administração Pública
Seção I

Disposições Gerais
(...)

Seção IV
Das Regiões
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SISTEMATIZAÇÃO DAS LEIS MAIS COMPLEXAS
ESQUEMA BÁSICO

PREÂMBULO
(Preâmbulo é a parte preliminar de uma lei, decreto ou diploma na qual

o soberano anuncia a sua promulgação. – Aurélio)

LIVRO
(Conjunto de títulos – é usado para leis mais extensas)

TÍTULO I
(Conjunto de capítulos)

CAPÍTULO I
(Agrupamento de seções)

Seção
(Conjunto de artigos que versam sobre o mesmo assunto)

Subseções
(Subdivisão das seções)

Artigo

Artigo é a unidade básica para apresentação, divisão ou agrupamento de assuntos num texto normativo.
Quanto à numeração, consagrou-se a práxis, hoje positivada pela Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, de até o artigo nono (art. 9º) adotar a numeração ordinal. A partir do número 10, empregam-se os algarismos
arábicos correspondentes, seguidos de ponto-final (art. 10.). Os artigos serão designados pela abreviatura “Art.”
sem travessão/hífen antes do início do texto. Os textos dos artigos serão iniciados com letra maiúscula e
encerrados com ponto-final, exceto quando tiverem incisos, caso em que serão encerrados por dois-pontos.

Os artigos podem desdobrar-se em parágrafos e incisos, estes, em alíneas e estas, em ítens.

Parágrafos (§§)

Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, a imediata divisão de um artigo, ou, como anotado por
Arthur Marinho, “(...) parágrafo sempre foi, numa lei, disposição secundária de um artigo em que se explica ou
modifica a disposição principal”.

O parágrafo é representado pelo sinal gráfico §.
Também, no parágrafo consagrou-se a prática da numeração ordinal até o nono (§ 9º) e cardinal a partir

do parágrafo dez (§ 10). No caso de haver apenas um parágrafo, adota-se a grafia Parágrafo único (e não
§ único). Os textos dos parágrafos serão iniciados com letra maiúscula e encerrados com ponto-final.

Incisos e Alíneas

Os incisos são utilizados como elementos discriminativos de artigo se o assunto neles tratado não puder
ser condensado no próprio artigo ou não se mostrar adequado a constituir parágrafo. Os incisos são indicados
por algarismos romanos e as alíneas por letras.

As alíneas ou letras constituem desdobramentos dos incisos e dos parágrafos. A alínea ou letra será
grafada em minúscula e seguida de parêntese: a); b); c); etc. O desdobramento das alíneas (item) faz-se com
números cardinais, seguidos do ponto: 1.; 2.
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As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observar o seguinte:

Para a obtenção de clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto
técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;

b) evitar na redação dos artigos:
1.  elipse dos verbos;
2.  frases demasiadamente longas;
3.  uso de palavras de terminologia desconhecida.

c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis;
d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência ao

tempo presente ou ao futuro simples do presente; e
e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico.

Na elaboração dos artigos devem ser observadas algumas regras básicas, tal como recomendado por
Hesio Fernandes Pinheiro (Técnica Legislativa):

a) cada artigo deve tratar de um único assunto;
b) o artigo conterá, exclusivamente, a norma geral, o princípio. As medidas complementares e as exceções

deverão ser expressas em parágrafos;
c) quando o assunto requerer discriminações, o enunciado comporá o “caput” do artigo, e os elementos

de discriminação serão apresentados sob a forma de incisos;
d) as expressões devem ser usadas em seu sentido corrente, salvo se se tratar de assunto técnico,

quando então será preferida a nomenclatura técnica, peculiar ao setor de atividades sobre o qual se
pretende legislar;

e) as frases devem ser concisas;
f) nos atos extensos, os primeiros artigos devem ser reservados à definição dos objetivos perseguidos

pelo legislador e à limitação de seu campo de aplicação.

4.1 AGRUPAMENTO DE ARTIGOS

a)  Das Seções
A Seção é o conjunto de artigos que versam sobre o mesmo tema. As seções são indicadas por algarismos

romanos (Seção I; Seção II; etc.) e grafadas em letras minúsculas em negrito. Eventualmente, as Seções
subdividem-se em Subseções.

b)  Dos Capítulos
O Capítulo é formado por um agrupamento de Seções e, assim como os Títulos, Livros e Partes são

grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos.
c)  Título
O Título engloba um conjunto de Capítulos.



8 2
COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL

Manual de

do Estado do Paraná

d)  Livro
Nas leis mais extensas – normalmente, na legislação codificada – os conjuntos de Títulos são reunidos

em Livros, podendo estes ser desdobrados em Parte-Geral e Parte Especial.

4.1.1 Critérios de sistematização

Embora o legislador disponha de margem relativamente ampla para eleger os critérios de sistematização
da lei, não podem existir dúvidas de que esses critérios devem guardar adequação com a matéria regulada. Não
é concebível, por exemplo, que o legislador sistematize a Parte Especial do Código Penal. Algumas regras
básicas podem ser enunciadas, a propósito:

a) matérias que guardem afinidade objetiva devem ser tratadas em um mesmo contexto;
b) os procedimentos devem ser disciplinados segundo uma ordem cronológica;
c) a sistemática da lei deve ser concebida de modo a permitir que ela forneça resposta à questão jurídica

a ser disciplinada, e não a qualquer outra indagação;
d) deve-se guardar fidelidade básica com o sistema escolhido, evitando a constante mistura de critérios;
e) institutos diversos devem ser tratados separadamente.
A natureza e as peculiaridades de cada disciplina jurídica têm influência decisiva sobre o modelo de

sistematização a ser adotado, como se pode depreender de alguns exemplos:

– Classificação segundo os bens tutelados – Parte Especial do Código Penal:
Parte Especial

Título I – Dos crimes contra a pessoa
Título II – Dos crimes contra o patrimônio

(...)

– Classificação segundo os institutos jurídicos e as relações jurídicas – Código Civil de 1º de janeiro de 1916:
Parte Especial

Livro I
Do Direito de Família

Título I
Do casamento

(...)

– Classificação segundo a ordem cronológica dos procedimentos – Código de Processo Civil:
Título VIII

Do Procedimento Ordinário
Capítulo I – Da petição inicial

(...)
Título X – Dos recursos
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4.1.2 Requisitos essenciais que devem ser observados na formulação de disposições legais
ou regulamentares

Alguns princípios constitucionais balizam a formulação das disposições legais. Do princípio do Estado de
Direito e de alguns postulados dele derivados podem-se inferir alguns requisitos que devem nortear a elaboração
de atos normativos.

O princípio do Estado de Direito exige que as normas jurídicas sejam dotadas de precisão ou
determinabilidade, clareza e densidade suficientes para permitir a definição do objeto da proteção jurídica e o
controle de legalidade da ação administrativa.

Clareza e Determinação das Normas

O princípio da segurança jurídica exige que as normas sejam precisas e claras, permitindo que o
destinatário possa identificar a nova situação jurídica e as conseqüências que dela decorrem. Devem ser
evitadas as formulações obscuras, imprecisas, confusas ou contraditórias.

O Princípio da Reserva Legal

A Constituição consagra, no art. 37, a idéia de que a administração pública está submetida, entre outros
princípios, ao da legalidade, que abrange postulados de supremacia da lei e o princípio da reserva legal.

A supremacia da lei expressa a vinculação da Administração ao Direito e de que o ato administrativo que
contraria a norma legal é inválido.

Para sistematizar esse entendimento, Carlos Maximiliano cita que seriam inconstitucionais as leis cujo
conteúdo se cingisse ao seguinte enunciado:

“O Poder Executivo é autorizado a reorganizar o Tribunal de Contas.”
Aceitam-se, porém, como legítimas, fórmulas que enunciam:
“Fica o Poder Executivo autorizado a reorganizar o Ensino Superior, sobre as seguintes bases: 1) só obtêm

matrícula os bacharéis em letras diplomados por ginásios oficiais; 2) (...).”
Assim, os órgãos incumbidos de elaborar projetos de lei, bem como aqueles competentes para exercer

o controle de juridicidade dessas disposições, devem verificar se as proposições formuladas contêm os elementos
essenciais que permitam identificar não só a sua finalidade, mas também o próprio conteúdo da decisão para o
caso concreto.

A Reserva Legal e o Princípio da Proporcionalidade

A simples existência da lei não é suficiente para legitimar a intervenção dos direitos e liberdades individuais.
As restrições devem ser proporcionais, isto é, “adequadas e justificadas pelo interesse público” e atenderem “ao
critério de razoabilidade”. Tendo em vista a observância do princípio da proporcionalidade, cabe analisar não só
a legitimidade dos objetivos perseguidos pelo legislador, mas também a adequação dos meios empregados, a
necessidade de sua utilização, bem como a razoabilidade, isto é, a ponderação entre a restrição a ser imposta
aos cidadãos e os objetivos pretendidos.
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Densidade da Norma

O princípio da reserva legal exige não só expressa autorização legislativa para intervenção no âmbito dos
direitos individuais, mas pressupõe também que a previsão legal contenha uma disciplina suficientemente
concreta (densa, determinada). É essa densidade suficiente que, de um lado, há de definir as posições
juridicamente protegidas e, de outro, pautar a ação do Estado.

A exigência relativa a uma adequada densidade da norma assume relevo no âmbito do Direito Penal,
porquanto eventual incriminação vaga ou imprecisa de certos fatos poderia reduzir a segurança jurídica,
nulificando a garantia que se pretende alcançar com o princípio da reserva legal.

Atos Normativos Primários Emanados Exclusivamente do Poder Executivo

Existem hipóteses constitucionalmente previstas em que o Poder Executivo produz atos normativos
primários, normas que se subordinam diretamente à Constituição, e não à Lei. Como exemplo de tais hipóteses,
temos a competência do Presidente da República, do Governador ou do Prefeito Municipal para dispor, mediante
decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, estadual ou municipal quando não
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos e extinguir, mediante decreto,
funções ou cargos públicos, quando vagos.

A Lei e o Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada

A Constituição Federal de 1988 reproduz no art. 5º XXXVI fórmula já tradicional do Direito Constitucional
brasileiro, segundo a qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a Coisa Julgada”.
Trata-se de postulado fundamental de segurança jurídica do Estado de Direito.

Essa fórmula impõe ao constituinte que o legislador não só respeite as situações jurídicas individuais
consolidadas, mas que também preserve os efeitos que hão de se protrair. Da mesma forma, exige-se que a lei
respeite a coisa julgada formal, que impede a discussão da questão decidida no mesmo processo, quanto a
coisa julgada material, que obsta à discussão da questão decidida em outro processo.

As Remissões Legislativas

Enquanto a remissão à norma de um mesmo texto legislativo não se afigura problemática (remissão
interna), as remissões a outros textos legislativos (remissão externa) são passíveis de sofrer objeções de índole
constitucional, pois podem afetar a clareza e precisão da norma jurídica.

Recomenda-se que, se as remissões forem inevitáveis, sejam elas formuladas de tal modo que permitam
ao intérprete apreender o seu sentido sem ter de compulsar o texto referido.

Acentue-se que a remissão a atos secundários, como regulamentos ou portarias, pode configurar afronta
aos princípios da reserva legal e da independência entre os poderes.

Por fim, deve-se indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão interna, em vez de usar as
expressões anterior, seguinte ou equivalentes.
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4.1.3 Desenvolvimento de uma lei

Considerações Preliminares
A atividade legislativa é formada por um conjunto de interesses diferenciados e relações de força no campo

político. Embora os procedimentos atinentes à formação da lei estejam previstos de modo mais ou menos detalhado
na Constituição, não existe dúvida de que a metodologia empregada na elaboração das leis não observa um
programa previamente definido. É possível, todavia, fixar planos para a elaboração legislativa, como ocorre,
normalmente, nos Planos de Governo, nos quais se estabelecem as diretrizes para a legislatura vindoura.

Muitas iniciativas, no plano legislativo, são determinadas por circunstâncias ou eventos imprevistos ou
imprevisíveis, que exigem uma pronta ação do legislador. Assim, a despeito de toda a boa vontade e organização,
não é possível planejar, de forma absolutamente satisfatória, a ação legislativa.

A impossibilidade de um planejamento rigoroso da atividade legislativa acaba por fazer com que o
desenvolvimento da lei dependa, não raras vezes, de impulsos isolados.

Cumpre distinguir os impulsos de índole jurídica daqueles de caráter marcadamente político. Os primeiros
decorrem de uma exigência expressamente estabelecida na Constituição, isto é, de um dever constitucional de
legislar. Exemplos de deveres impostos ao legislador:

a) Constituição, art. 5º XXXII:
“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”;

b) Constituição, art. 7º:
“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social”:

I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

(...)
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais

básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação
para qualquer fim;

(...)

A decisão política de deflagrar o Processo Legislativo decorre, muitas vezes, de iniciativas de órgãos da
sociedade civil, tais como:

• as resoluções aprovadas nas convenções partidárias;
• as propostas formuladas por associações, órgãos de classe, sindicatos, igrejas, etc.
• a discussão nos órgãos de opinião pública.

Identificação e Definição do Problema

Antes de decidir sobre as providências a serem empreendidas, cumpre identificar o problema a ser
enfrentado. Realizada a identificação do problema em virtude de impulsos externos (manifestações de órgãos
de opinião pública, críticas de segmentos especializados) ou graças à atuação dos mecanismos próprios de
controle, cumpre delimitá-lo de forma precisa. A reunião de informações exatas sobre uma situação considerada
inaceitável ou problemática é imprescindível, tanto para evitar a construção de falsos problemas quanto para
afastar o perigo de uma avaliação errônea (superestimação ou subestimação).
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5 SUPLEMENTO DE APOIO GRAMATICAL

O conhecimento das regras gramaticais não é suficiente para se escrever bem. Porém, o domínio do
vocabulário, da ortografia e da estrutura das frases, dos períodos simples e compostos contribui para uma
melhor redação.

5.1 ORTOGRAFIA

A palavra ortografia provém do grego “orthós” = reto, direito + “gráphein” = escrever, descrever. Ortografia
é a parte da gramática que trata da escrita correta das palavras.

Os sons da fala são representados na escrita por sinais denominados letras. Além das letras, utilizamos
outros sinais. Ei-los: o hífen (-); o til (~); a cedilha (ç); o apóstrofo (‚); os acentos gráficos: acento agudo (´); acento
grave (`); acento circunflexo (^); trema (¨).

A representação gráfica dos sons por meio de letras não é perfeita porque um mesmo som pode ser
representado por diversas letras (lã  tampa  canto / sala  massa  moço / asa  natureza  exame) e
uma mesma letra pode representar sons diferentes (medo  queda  elefante / moça  homem  fundo / gato

 geladeira / casa  sapato / roda  caro).
O sistema ortográfico brasileiro obedece ao Formulário Ortográfico, aprovado pela Academia Brasileira

de Letras, em 12 de agosto de 1943, e simplificado pela Lei nº 5.765, de 18 de dezembro de 1971. É um sistema
misto, pois, em alguns casos, privilegia a etimologia e, em outros, a fonética.

Para representar a língua falada, a escrita conta com o alfabeto e as notações léxicas. A língua falada e a
escrita nem sempre coincidem, podendo surgir problemas de ortografia.

As letras k, w, y

Essas letras não constam mais do alfabeto português. Porém, ainda são utilizadas em casos especiais,
como:

a) abreviaturas e símbolos de uso internacional: K = potássio; kg = quilograma; km = quilômetro; W =
oeste; w = watt; WC = sanitário; Y = ítrio; yd = jarda; x = incógnita (em Matemática);

b) grafia de palavras estrangeiras ainda não aportuguesadas: “smoking”; “show”; “playground”; “marketing”;
c) grafia de nomes estrangeiros e seus derivados: Wagner – wagneriano; Byron – byroniano; Kant –

kantiano.

Emprego do h

Essa letra não tem valor fonético quando aparece no início ou no fim das palavras: hora, ah!
Ela se conserva:
a) por razões etimológicas, ou seja, quando a palavra originária tem h. Ex.: hoje – “hodie” (latim); horizonte

– “horizon” (grego); hulha – “houille” (francês);
b) nos dígrafos ch, lh, nh. Ex.: chave, ilha, manhã;
c) na palavra Bahia (Estado brasileiro), por tradição. Os derivados dessa palavra são escritos sem h:

baiano, baião;
d) nas palavras compostas, quando escritas com hífen, se a palavra primitiva tem h.   Ex.: homem,   super-

homem.
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Dicas
• O h desaparece nas palavras compostas quando estas não têm hífen.

Ex.: des + honesto = desonesto; lobis + homem = lobisomem.
• Palavras derivadas que apresentam o h, apesar de ele ter sido eliminado da primitiva.

Ex.: “Hispania” (latim) – Espanha – hispano – hispânico; “Herba” (latim) – erva – herbívoro; “Hibernum”
(latim) – inverno-hibernal.

Emprego do “e” e “i”

Nos verbos terminados em:
a) uar : coloca-se e na 3ª pessoa do singular do presente do subjuntivo. Ex.: que ele atenue (atenuar); que

ele averigúe (averiguar); que ele continue (continuar); que ele habitue (habituar); que ele recue (recuar);
que ele tumultue (tumultuar);

b) oar : coloca-se e na 3ª pessoa do singular do presente do subjuntivo. Ex.: que ele abençoe (abençoar);
que ele coe (coar); que ele destoe (destoar); que ele doe (doar); que ele magoe (magoar); que ele
ressoe (ressoar); que ele soe (soar);

c) uir : coloca-se i na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo. Ex.: ele constitui (constituir); ele
constrói (construir); ele contribui (contribuir); ele destitui (destituir); ele destrói (destruir); ele dilui (diluir);
ele evolui (evoluir); ele polui (poluir); ele restitui (restituir).

Prefixos “ante” e “anti”

O prefixo ante indica anterioridade; anti indica posição contrária.
Ex.: antebraço, antecâmara, anteontem, ante-republicano; antialcoólico, antiacadêmico, anti-herói, anti-

higiênico, anticoncepcional, anti-republicano.

Parônimas “E” e  “I”: grafia e pronúncia parecidas, mas significados diferentes.

Parônimas “O” e “U”

E I E I

arrear (pôr arreios)
deferir (conceder)
descrição(descrever)
dessecar (secar)
despensa (guarda de mantimentos)
destratar (insultar)

arriar (abaixar)
diferir (adiar)
discrição (modéstia)
dissecar (cortar)
dispensa (desobrigação)
distratar (desfazer um trato)

emergir (vir à tona)
emigrar (sair do país de origem)
eminente(alto, excelente)
enformar (modelar)
peão (trabalhador rural)
recrear (divertir)

imergir (mergulhar)
imigrar (entrar em país estranho)
iminente (está para ocorrer)
informar (avisar)
pião (brinquedo)
recriar (criar de novo)

O U O U

bocal (embocadura)
comprido (longo)
comprimento (extensão)

bucal (relativo à boca)
cumprido (executado)
cumprimento (saudação)

insolar (expor ao sol)
soar (produzir som)
sortir (abastecer)
vultoso (volumoso, de grande vulto)

insular (isolar)
suar (transpirar)
surtir (produzir efeito)
vultuoso (doença, vultuosidade)
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Palavras que podem apresentar problemas quanto à grafia

Ditongos “ou” e “oi”

Em algumas palavras, as duas formas são corretas.
Ex.: agouro - agoiro; cousa - coisa; dourado - doirado; louro - loiro; ouro - oiro; sumidouro - sumidoiro; etc.

Emprego de “j”  e “g”

a) nas palavras de origem tupi escritas com j. Exceção: Sergipe. Ex.: biju, beiju,  canjarana, jabuticaba,
jacaré, jaguar, jaguatirica, jandaia, jenipapo, jerimum, jibóia, jirau, moji, pajé. Obs.: Registra-se também
a forma genipapo;

b) verbos terminados em jar coloca-se j na 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo. Ex.: engajar -
que eles engajem; esbanjar - que eles esbanjem; rajar - que eles rajem; sujar - que eles sujem; trajar
- que eles trajem; ultrajar - que eles ultrajem; viajar - que eles viajem. Obs.: Nas formas derivadas
permanece a letra j ou g da palavra primitiva. Ex.: gorjear - gorjeias, gorjeamos; granja - granjeiro,
granjear; massagem - massagista; selvagem - selvageria; vertigem - vertiginoso.

Emprego de “c”, “ç”, “s” e “ss”

a) ss  palavras formadas por prefixos terminados em vogal + palavras iniciadas em s.
Ex.: re + surgir = ressurgir; a + segurar = assegurar; de + semelhante = dessemelhante; pre + supor =
pressupor; bi + semanal = bissemanal;

b) c ou ç  palavras de origem tupi.
Ex.: araçá, caiçara, Iguaçu, Juçara, Moçoró, Ceci, Paraguaçu, Turiaçu;

c) c e ç  depois de ditongo.
Ex.: arcabouço, calabouço, beiço, caução, coice, feição, foice, refeição, rejeição, sujeição;
O verbo fletir (ou flectir) e seus derivados relacionam-se a substantivos terminados em xão.
Ex.: fletir - flexão; genufletir - genuflexão; refletir - reflexão;

arrepio
cafeeiro
candeeiro
destilar
disenteria
empecilho

irrequieto
marceneiro
mexerica
mexerico
prevenir
seriema

seringa
umedecer
aborígine
digladiar
displicência
eletricista

feminino
invólucro
lampião
meritíssimo
pontiagudo

privilégio
réstia
silvícola
terebintina
cabriúva

Obs.: Registram-se, também, as formas: candieiro, distilar, siriema e sariema, aborígene, cabreúva, envólucro, selvícola, terebentina.

O U

abolir
bolacha
botequim
bússola
costume

fosquinha
goela
molambo
nódoa
óbolo

polenta
polia
polir
tossir

bueiro
buliçoso
bulir
burburinho
cumbuca

curtume
entupir
léu (na expressão ao léu)
jabuticaba

jabuticabal
lóbulo
míngua
tabuada
urtiga

Obs.: Registram-se, também, as formas: mulambo, borborinho, combuca, ortiga.
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d) ss  substantivos derivados de verbos terminados em ter, tir, der, dir e mir, quando, na formação do
substantivo, tais terminações caem.
Ex.: discutir - discussão;

e) s  depois de n ou r.
Ex.: inverter - inversão; ascender - ascensão.
Importante: Se o verbo primitivo tiver uma das terminações citadas mas não perdê-la na formação do
substantivo derivado, a regra não será aplicada. Ex.: reter - retenção; abster - abstenção;

f) ção  escrevem-se com ç os substantivos derivados de verbos que não estão incluídos na regra
anterior. Ex.: autorização - autorizar; composição - compor; contenção - conter; descrição - descrever;
devolução - devolver; exaltação - exaltar; predição - predizer; resolução - resolver.

Emprego de “z” e ”s”

a) eza  substantivos abstratos que indicam qualidade, estado e condição, quando derivados de adjetivos,
escrevem-se com z.
Ex.: avareza-avaro; braveza-bravo; certeza-certo; pobreza-pobre; sutileza-sutil;

b) ez  forma substantivos abstratos derivados de adjetivos.
Ex. : altivez-altivo; aridez-árido; escassez-escasso; estupidez-estúpido; flacidez-flácido;

c) ês  em adjetivos e substantivos derivados de substantivos concretos.
Ex.: camponês-campo; chinês-China; montanhês-montanha;

d) esa  feminino das palavras terminadas em ês e títulos femininos de nobreza.
Ex.: francesa, norueguesa, montanhesa, polonesa, baronesa, consulesa, duquesa, princesa;

e) verbos terminados em isar derivam de palavras cuja sílaba final apresenta s.
Ex.: liso-alisar; análise-analisar; aviso-avisar; paralisia-paralisar;

f) verbos terminados em izar derivam de palavras cuja sílaba final não apresenta s.
Ex.: álcool- alcoolizar; caráter-caracterizar; drama-dramatizar; polêmico-polemizar; sinal-sinalizar;
agonia-agonizar;

g) verbos pôr e querer (e compostos), o fonema /z/ é representado pela letra s.
pôr  eu pus; se eu pusesse; quando eu puser;
compor  eu compus; se eu compusesse; quando eu compuser;
supor  eu supus; se eu supusesse; quando eu supuser;
querer  eu quis; se eu quiser; quando eu quiser;

h) sufixos oso e osa  adjetivos derivados de substantivos.
Ex.: afeto - afetuoso(a); ânsia - ansioso(a); tumulto - tumultuoso(a);

i) zinho  palavra primitiva escrita com z.
Ex.: raiz + inha = raizinha; ou quando acrescenta-se z no sufixo inho:  pão + zinho = pãozinho;

j) sinho  quando a palavra primitiva tiver s na sílaba final.
Ex.: burguês + inho = burguesinho; mesa + inha = mesinha;

k) fonema /z/  depois de ditongo, é representado pela letra s.
Ex.: aplauso, causa, coisa, lousa, náusea, ousar, pousa, repousa.
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Emprego de “x” e “ch”

a) depois de ditongo, esse fonema é representado pela letra x.

Ex.: ameixa, caixa, feixe, madeixa, peixe, paixão;

b) depois da sílaba inicial em, o fonema é representado por x.

Ex.: enxada, enxame, enxaqueca, enxerido, enxofre, enxugar, enxurrada, enxuto.

Essa regra não é válida:

• para a palavra encher e seus derivados: enchente, enchimento, preencher;

• quando a sílaba en junta-se a uma palavra começada por ch: encharcar (en + charco + ar);
enchouriçar (en + chouriço + ar);

c) palavras de origem tupi  com x. Ex.: abacaxi, capixaba, enxu, macaxeira, morubixaba, pixé, pixaim,
xará.

Consoantes dobradas: “cc”, “cç”, “rr” e “ss”

a) cc e cç: soam nitidamente distintas umas das outras. Ex.: circunspecção, cocção, cóccix, defecção,
ficção, retrospecção, sucção;

b) rr e ss: uma palavra começada por r ou s tem essa letra dobrada quando se junta a um prefixo
terminado em vogal.  Ex.: de + redor = derredor; re + soar = ressoar;

c) a consoante dobrada de uma palavra de origem estrangeira deve ser mantida. Ex.: quilowatt, garrettiano
(de Garrett, escritor português).

Emprego dos porquês

A palavra “porquê” aparece escrita de quatro maneiras diferentes, de acordo com sua posição e seu
significado na frase.

Por que  função de advérbio interrogativo, ficando subentendidas as palavras: razão, motivo, causa, ou
pronome relativo que equivale a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais.

Ex.: Por que você está triste? Essa é a razão por que não me calo.

Por quê  usado antes de ponto-e-vírgula ou dois-pontos, ou no final de frase.
Ex.: Você chorou, por quê? Eu chorava sem saber por quê; ou no fundo eu talvez soubesse.

Porque  função de conjunção, que introduz uma explicação, causa ou conseqüência.
Ex.: Tem-nos consideração porque o serviço que lhe prestaram foi enorme.
Venha porque precisamos de você.

Porquê  precedido do artigo o, ou pronome adjetivo, tem a função de substantivo.
Equivale a motivo ou indagação.
Ex.: Não me interessa o porquê de sua tristeza. Descobri o porquê de tanto choro.
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Emprego do artigo definido e indefinido

Artigo definido  quando o ser ou objeto é conhecido, ou já foi mencionado.
Ex.: Ana pegou o carro (o receptor sabe qual carro Ana pegou).

Artigo indefinido  quando o ser ou objeto não é conhecido do falante nem do ouvinte.
Ex.: Ana pegou um carro (Ana pegou um carro qualquer).

1)  Artigo definido

O artigo definido é empregado:

• Antes de nomes de países, regiões, continentes, montanhas, vulcões, lagos, oceanos e rios. Ex.: o
Brasil, a Europa, etc. Alguns nomes de países e regiões rejeitam o artigo. Ex.: Portugal, Angola, etc.
Outros podem ser empregados com ou sem artigo. Ex.: Espanha, França e Inglaterra.

• Para substantivar palavras ou frases. Ex.: “O amor que me veio por uma funcionária, vizinha de mesa de
trabalho, distraiu-me um pouco das minhas inquietações” (Murilo Rubião, O homem do boné cinzento
e outras histórias).

• Antes de nomes de pessoas utilizados no plural. Ex.: os Almeidas, os Oliveiras, etc.

• Após a palavra ambos ou ambas. Ex.: “(...) uma lâmina de facão bateu-lhe no peito (...) a chave tilintou
na fechadura ambas as coisas deixaram Fabiano atordoado...” (Graciliano Ramos, Vidas secas).

• Depois das palavras todos ou todas, acompanhadas de numeral seguido de substantivo. Ex.: “Porque
somente eu, entre todos os cinco funcionários que viviam sob os meus olhos, não tinha alguma
coisa para recordar?” (Murilo Rubião, O homem do boné cinzento e outras histórias).

• Após a palavra todo ou toda, com o significado de inteiro ou inteira.

Ex.: “... Deixou? – E quando abrangeu todo o significado, ergueu os olhos e exclamou:

– Louvado seja...” (José J. Veiga, Sombras de reis barbudos).

A omissão do artigo depois da palavra todo ou toda passa a ter o significado de qualquer.

Ex.: “Toda vez que eu falava em mostrar a carta a meu pai para liquidar logo o assunto mamãe perdia
o entusiasmo (...)” (José J. Veiga, Sombras de reis barbudos).

É facultativo o uso do definido antes de:

• Pronomes adjetivos possessivos.
Ex.: “Burnier estava disposto também a encerrar seu endoutrinamento” (Zuenir Ventura, 1968: o ano
que não terminou); ou: “Burnier estava disposto também a encerrar o seu endoutrinamento”.
• Nomes de pessoas no singular.

Ex.: “– Olha, Hipólito, Sérgio virou mesmo filho de Maria; quem diria, virou bichona, não é mais guerreiro”
(Zuenir Ventura, 1968: o ano que não terminou); ou: “Olha, Hipólito, o Sérgio virou mesmo filho de Maria;
quem diria, virou bichona, não é mais guerreiro”.
• Só usar o artigo definido antes de nomes próprios se a pessoa for íntima.

Ex.: O Paulo, meu irmão, esteve ontem em casa.
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Não se emprega antes de:

• Nomes de cidades e meses, a não ser que venham seguidos de adjetivos ou locuções adjetivas.
Ex.: “Dito isto, expirei às duas horas da ...., na minha bela chácara de Catumbi” (Machado de Assis,
Memórias póstumas de Brás Cubas); “Estive na romântica Maringá. (...) Em 24 de agosto, Getúlio se
suicidava” (Paulo Francis, Trinta anos esta noite).
• Substantivos empregados em sentido geral ou indeterminado.

Ex.: Ouro é desgraça de uns e cobiça de outros.
• Da palavra casa (no sentido de lar, moradia) e terra (no sentido de chão firme), a menos que venham

acompanhadas de modificadores.
Ex.: Eles estavam em casa. Eles estavam na casa dos avós. Os marinheiros permaneceram em terra.
Os marinheiros permaneceram na terra natal.

2)  Artigo indefinido

• O artigo indefinido pode dar maior realce a um substantivo, fazendo com que este, no singular, represente
toda a espécie.
Ex.: “A multidão se movimentava, fremente como uma onda humana” (Fernando Sabino, O grande
mentecapto).

• Anteposto aos numerais, pode significar e dar idéia de aproximação.
Ex.: “Eram uns trinta praças e o tenente” (José Lins do Rego, Pedra Bonita).

• Na linguagem do cotidiano, serve para realçar características do ser ou objeto em questão.
Ex.: “Você, e apontou para Joca, você é uma língua de jararaca” (José Lins do Rego, Pedra Bonita).

• Omite-se o artigo indefinido antes de determinadas palavras, como “certo”, “tal”, “outro”, “determinado”, “tão”.
Ex.: Em certa altura, acreditamos na vitória.

• Diante do predicativo do verbo “ser”, é melhor eliminar o artigo indefinido.
Ex.: “– Fontoura é herói das nossas matas – disse Ramiro apresentando-o a Francisca” (Antonio
Callado, Quarup).

• Serve para reforçar frases exclamativas.
Ex.: Joel estava com uma preguiça de estudar!

3)  Outros empregos

Os artigos podem ter o valor de:

• Pronome demonstrativo.
Ex.: “Quando viu os arames da (=daquela) iluminação, o telefone, os ...” (Graciliano Ramos, São Bernardo).

• Pronome possessivo.
Ex.: “Aparentemente estou sossegado: as (=suas) mãos continuam cruzadas sobre a toalha e os (=seus)
dedos parecem de pedra” (Graciliano Ramos, São Bernardo).
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• Não se usa artigo antes de provérbios.
Ex.: Casa de ferreiro, espeto de pau.

• Não se usa artigo nas definições.
Ex.: Física é a ciência que estuda...

• Elimina-se o artigo diante de pronomes de tratamento.
Ex.: Vossa Excelência falou muito bem; Escrevi a Vossa Senhoria no mês passado. Antes de “Vossa
Senhoria” não existe crase. Isso se explica pela ausência do artigo “a”.

Grafia dos nomes próprios

Os nomes próprios seguem as mesmas regras dos nomes comuns. Cleusa (s depois de ditongo), Juçara
(ç em nomes de origem tupi), Moji (j em nomes de origem tupi), Joões (plural de João). Porém, pode-se manter
a forma que aparece no registro civil: Rodolpho (para o portador do nome) e Rodolfo (para os demais); Rachel
(para a portadora do nome) e Raquel (para os demais); Luiz (para o portador do nome) e Luís (para os demais).

Emprego das iniciais maiúsculas e minúsculas

1)  Maiúsculas

Empregam-se maiúsculas em: início de parágrafo, período, verso ou citação.

Parágrafo:

“Novidades políticas à parte, o grande assunto do momento é o mapeamento de 97% do genoma humano,
palavra que de tão complexa não recomendo que façam como eu e arrisquem-se a procurar seu significado no
dicionário da língua portuguesa, atitude que os deixará ainda mais confusos.” (Ricardo Prochet, Gazeta do Povo,
p.14, 11-8-2000.)

Período:

“Geraldo Viramundo conversava despreocupadamente com seu amigo Barbeca, na esquina da rua Bias
Fortes com a rua José Bonifácio, quando o vendedor de esterco lhe perguntou:

– Você é biista ou bonifacista?” (Fernando Sabino, O grande mentecapto.)

Verso (não obrigatoriamente):

“Gosto de meditar de noite, às vezes,
Como um infante,
Espasmado no olhar, fitando o corpo,
Que tem diante.
Gosto de meditar de dia, às vezes,
Como o ancião,
A quem idéias se erguem do passado
Em borbulham.” (Junqueira Freire, Poesias.)
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Citação:

Escreveu Machado de Assis: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria”.
(Memórias póstumas de Brás Cubas.)

Nomes próprios:

“Do mar temos corrido e navegando
Toda a parte do Antártico e Calisto,...” (Luís de Camões, Os lusíadas.)
“– Boa noite, Dona Gabriela. Já veio a Neusa?” (Dalton Trevisan, O vampiro de Curitiba).

Tratamento formal ou respeitoso:
“Santa herança do passado, Santa crença de Jesus”. (Junqueira Freire, Poesias);
“Dona Plácida está muito mal. Peço-lhe o favor de fazer alguma coisa por ela; mora no Beco das Escadinhas;

veja se alcança metê-la na Misericórdia”. (Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas.)

Abreviatura ou siglas:

 FUNAI, MEC, DETRAN.

Casos particulares:
Empregam-se maiúsculas também para indicar:
Pessoas, incluindo os apelidos. Ex.: Ana Lúcia, Fofinha.
Nomes sagrados, religiosos, mitológicos ou referentes à astronomia. Ex.: “Deus! teu filho deixou teu seio
eterno” (Junqueira Freire, Poesias); “Pisando o cristalino Céu fermoso, Vêm pela Via Láctea juntamente, ...
“(Camões, Os lusíadas). Incluem-se nesta regra: Padre Eterno, Maria Santíssima, Júpiter, Mercúrio, Alá, Minerva.
Nomes de dinastias, castas, clãs, tribos, vilas, cidades, Estados, países, regiões geográficas,
mares, lagos, montanhas, etc. Ex.: A princesa Isabelle Mari da Dinastia de Orleans e Bragança, estudou
no Colégio Imaculada Conceição, na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná; Os Pataxós lutam pela
demarcação de suas terras; A praia de Guaratuba é banhada pelo Oceano Atlântico.
Nomes de vias, rodovias, lugares públicos. Ex.: Rua das Nações; Praça da República; Beco do Rosário.
Títulos de livros, jornais ou de qualquer criação do intelecto humano. Ex.: Leio, diariamente, a
Gazeta do Povo; Na minha biblioteca constam vários volumes como: O grande mentecapto, O vampiro de
Curitiba, São Bernardo e outros.
Nomes de épocas históricas, datas significativas, movimentos filosóficos, políticos, etc. Ex.: “O
episódio do Calabouço comovera a classe média e mobilizara a opinião pública nacional” (Zuenir Ventura,
1968: o ano que não terminou). Incluem-se, também, nomes como: Descobrimento do Brasil, Dia das
Mães, Idade Média, Questão Religiosa, Socialismo, Cristianismo, Dia do Trabalho.
Nomes de altos conceitos religiosos, sociológicos e políticos. Ex.: Madre Igreja, Pátria, a República,
a Igreja, a Nação, a Democracia, Parlamento, a Câmara.
Nomes de artes, ciências, disciplinas e escolas literárias, arquitetônicas, etc. Ex.: Matemática,
Literatura Portuguesa, Arquitetura, Letras, Música, História do Brasil.
Nomes de altos cargos. Ex.: Onde se hospeda o Imperador?; O Padre Júlio está muito idoso. Outros
cargos: Papa, Cardeal, Arcebispo, Secretário, General.
Leis, decretos ou qualquer ato oficial. Ex. Pelo Decreto nº ......
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Festas religiosas. Ex.: Natal, Páscoa, Quaresma, Sexta-Feira Santa, Ascensão.
Nomes de pontos cardeais, quando designam regiões. Ex.: Praias do Nordeste, do Sul.
Nomes de partidos políticos, associações e similares. Ex.: Aliança Democrática, Partido Republicano,
Partido Socialista, Partido Democrático.
Nomes de instituições públicas e particulares. Ex.: Departamento Estadual de Arquivo Público,
Academia Brasileira de Letras, Ministério da Educação e Cultura, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Expressões de tratamento e fórmulas respeitosas empregadas em correspondência. Ex.: Sua
Santidade, eu preciso que me perdoe.
Nomes comuns quando personificados ou individualizados. Ex.: Por que o Amor não pacifica toda
a humanidade?; Cuide-se com os sorrisos da Ventura, pois podem ser falsos.

Obs.: Os títulos e os cargos que acompanham as expressões de tratamento também devem vir iniciados
por letra maiúscula. Ex.: Sua Santidade o Papa já visitou o Brasil.

2)  Minúsculas

Empregam-se minúsculas em:

• Meses, estações do ano e dias da semana.
Ex.: “No dia 23 de junho, dez militantes da Vanguarda Popular Revolucionária...” (Zuenir Ventura, 1968:
o ano que não terminou).
• Monossílabos átonos no interior dos vocábulos e das locuções.

Ex.: O homem do boné cinzento; Sombras de reis barbudos.
• Povos.

Ex. Santa Felicidade, Bairro de Curitiba, cultua a tradição dos italianos;
“– Lá estão os ingleses – disse Hosana vendo o casal ao longe no pátio – Ela até que é um quitute”
(Antonio Callado, Quarup). Outros nomes: russos, chineses, americanos, alemães, franceses.
• Fenômenos meteorológicos regionais.

Ex.: “A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e a obstinação da criança irritava-o” (Graciliano
Ramos, Vidas secas).
• Nomes próprios tornados comuns.

Ex.: ruas paris, gente meio londres.
• Festas populares e pagãs.

Ex.: O carnaval do Rio de Janeiro é famoso no mundo.
• Substantivos próprios que passaram a fazer parte de substantivos compostos comuns.

Ex.: ao deus dará, joão-ninguém, castanha-do-pará, maria-mole, pau-brasil, chá-da-índia, bálsamo-do-peru.
• Depois de dois-pontos que não precedam citação direta ou nome próprio:

Ex.: “O herói apertou a pálpebra: o biquinho do pintassilgo beliscava a mão do dono” (Dalton Trevisan,
O vampiro de Curitiba).
• Depois de ponto de interrogação e exclamação, quando têm valor de vírgula ou travessão.

Ex.:  “Para que negá-lo? eu estava estupefato” (Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas);
“– Ele não fala? – perguntei com medo” (José J. Veiga, Sombras de reis barbudos).
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Uso do hífen
• O hífen une os elementos que formam as palavras compostas ou derivadas.

Ex.: “Interessados nos quadrinhos da parede – pinheiros ao pôr-do-sol” (Dalton Trevisan, O vampiro
de Curitiba).
• Para ligar pronomes oblíquos átonos a verbos.

Ex.: “– De que se trata? Senhor meu Deus, dai-me forças!” (Fernando Sabino, O grande mentecapto).
• Para separar os sufixos açu, guaçu e mirim, quando o primeiro elemento da palavra terminar em vogal

acentuada graficamente, ou quando a pronúncia exigir (teríamos a tendência em pronunciar “capinhaçu”,
se não colocássemos o hífen para separar capim de açu).
Ex.: andá-açu (tipo de árvore), açaí-mirim, anajá-mirim (palmeira que fornece fruto comestível). Já a
palavra tatuaçu (do tupi, tatu grande) deve ser grafada sem hífen, porque tatu não tem acento gráfico,
nem a pronúncia exige que se separem os dois termos.
• Em princípio, os prefixos devem ligar-se diretamente ao radical.

Ex.: co + eficiente = coeficiente; ante + datar = antedatar; auto + biografia = autobiografia; neo + clássico
= neoclássico; auto + didata = autodidata; semi + vogal = semivogal; inter + nacional = internacional;
super + agudo = superagudo.

No entanto, utiliza-se o hífen em três casos:

1)  Prefixos que exigem hífen
• Além; aquém; nuper (prefixo erudito, pouco utilizado); sem.

Ex.: além-mar; aquém-fronteiras; nuper-falecido; sem-cerimônia (exceção: sensabor);
• Formas apocopadas bel; recém; grã; grão.

Ex.: bel-prazer; recém-nascido; grã-fino; grão-mestre;
• Sota (soto); vice; vizo.

Ex.: soto(a)-capitão (exceção: sotopor); vice-rei; vizo-presidente;
• Co(m), no sentido de “juntamente”.

Ex.: co-proprietário (exceções: coadjuvar, coabitar);
• Ex  (= já foi, anteriormente).

Ex.: ex-aluno; ex-presidente;
• Pós; pré; pró (tônicos e, portanto, acentuados).

Ex.: pós-datar; pré-escolar; pró-britânico (exceções: formas átonas pos, pre, pro não são acentuadas e
não aceitam o hífen: pospor, preestabelecido, etc. ).

2)  Alguns prefixos e elementos que não admitem hífen

Aero (aeroplano); anfi (anfíbio); audio (audivisual); auri (auriverde); bi(s) (bisavô); bio (bioquímica); cis
(cisplatino); de(s) (decompor, desfazer); di(s) (disfunção); ego (egocêntrico); eletro (eletrocardiograma); filo
(filósofo); fisio (fisioterapia); gastro (gastrofaringite); hemi (hemisfério); hetero (heterogênio); hidro (hidroavião);
macro (macrocosmo); micro (microcosmo); neuro (neurovegetativo); octo (octógono); para (paráfrase); penta
(pentacampeão); pre (preexistir); psico (psicomotricidade); retro (retroagir); tras (trasmontano); video - sem
acento (videotexto).
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Obs.: A forma para, que significa perto de, ao lado de, não aceita hífen, mas pára (verbo parar) o exige
sempre. Ex.: paraestatal e pára-brisa. A palavra vídeo-teipe está registrada com hífen e acento gráfico no Dicionário
Aurélio (1ª ed.); porém, nessa palavra, o elemento vídeo perde a sua tonicidade, devendo, pois, ser grafado sem
acento e sem hífen: videoteipe.

3)  Prefixos que aceitam ou não hífen

Dependendo da palavra que o segue, o hífen só poderá ocorrer se vier seguido de uma palavra iniciada
por vogal, h, r ou s. Se a palavra começar por outra letra, não haverá hífen. Exemplos: contra-indicado
(contracheque), super-homem (supermercado), extra-resistente (extraclasse), semi-selvagem (semicírculo),
ante-sala (anteontem), etc.

Prefixos que admitem hífen antes de palavras iniciadas por:

Dicas
• O prefixo bem admite hífen quando a palavra que lhe segue tem vida autônoma ou a pronúncia o requer.

Ex.: bem-ditoso, bem-querer, bem-humorado, bem-criado, bem-vindo, bem-visto, bem-aceito. Exceções:
bendito, benfeitor, benfeitoria.
• Escreve-se rapaz bem-educado ou bem educado? Veja: bem-educado e mal-educado são adjetivos

compostos. Não confundi-los com as expressões formadas de advérbio (bem ou mal) seguidas de
particípio, que serão grafadas sem hífen.
Ex.: Trata-se de um aluno bem-educado (ou mal-educado).

adjetivo composto
 Aquele rapaz foi bem educado (ou mal educado) pelos pais.

           advérbio seguido de particípio

1 Extraordinário, grafia consagrada pelo uso, escreve-se sem hífen.
2 Sobressair, sobressaltar, sobressaltear, sobressalto, sobressarar, sobressalente ou sobresselente, sobressano. Algumas dessas palavras já

aparecerem com hífen no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), que também registra antissepsia e anti-sepsia, antisséptico e anti-séptico.
3 A ortografia registra as formas subepático, subumano, etc. Outros exemplos: sub-bibliotecário, sub-bloco, sub-raça, sub-região, sub-

repartição, sub-rogar, sub-reptício, sub-reino, sub-bosque, sub-hepático, sub-humano, etc.
4 Não existe uma regra precisa quanto ao emprego do hífen com o prefixo co. Emprega-se o hífen quando esse prefixo tem o sentido de a

par e o segundo elemento possui vida autônoma na língua. Ex.: co-autor, co-educação, co-herdar, co-inquilino, co-redator, co-proprietário, co-
acusado, co-participar, etc. No entanto, registram-se sem hífen várias palavras com esse prefixo. Ex.: coadquirir, coaquisição, coabitar, coobrigação,
colateral, correlação, coordenar, cooperar, etc.

Prefixos Vogal H R S Exemplos

auto, contra, extra(1), infra, intra, neo,
proto, pseudo, semi, supra, ultra

Auto-retrato, contra-revolução, extra-hospitalar, infra-
hepático, intra-ocular, neo-humanismo, proto-
histórico, pseudo-herói, semi-selvagem, supra-renal,
ultra-humano.

ante, anti, arqui, sobre (2) Ante-histórico, anti-rábico, arqui-rabino, sobre-saia.

hiper, inter, super Hiper-rugoso, inter-resistente, super-revista.

ab, ad, ob, sob, sub(3) Ab-rogar, ad-renal, ob-reptício, sob-roda, sub-base.

co(4), circum, mal, pan Co-autor, circum-ambiente, mal-educado,
pan-helenismo.

entre Entre-hostil.
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O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa registra bem-dizer e bendizer, bem-dizente e bendizente,
bem-querer, benquerer, bem-querença e benquerença. Por problema de pronúncia, usa-se hífen entre
as palavras iniciadas por b e os prefixos terminados por essa letra (b). Ex.: sub-bibliotecário.

• Como o prefixo sub não admite hífen antes de palavras iniciadas por h, essa letra desaparece na união
dos dois elementos.

Ex.: sub + habitação = subabitação.

• Não confundir ante e anti: o primeiro significa anterioridade; o último, contra.

Ex.: antediluviano, ante-sala, antiprotocolar, anti-raiva.

• Alguns prefixos não são acentuados porque são átonos: super, nuper, semi, anti, etc. Outros, por serem
tônicos, são acentuados: além, aquém, pré, pró, pós, recém, etc.

Casos especiais

• Palavras derivadas de nomes próprios compostos, que indicam lugar. Exemplos: cabo-verdiano
 (de Cabo Verde), belo-horizontino (de Belo Horizonte), etc.

• Indicando paralelismo ou simetria: acordo Brasil-Inglaterra, convênio China-Japão, etc.

• Indicando oposição: jogo Santos-São Paulo, torneio Belém-Rio, etc. Obs.: para ligar palavras ou grupo
de palavras que formam encadeamento vocabular, emprega-se o travessão, e não o hífen: Rodovia Rio–
Bahia, Ferrovia São Paulo–Mato Grosso, etc.

• Datas: 1968-1985, século XVIII-XX, etc.

• Expressões formadas pela palavra não, desde que não tenha função de advérbio e sim de prefixo,
indicando negação: não-agressão, não-pagamento, etc.

5.2 PLURAL DOS NOMES COMPOSTOS

Nos compostos, os elementos podem vir separados por hífen ou não.
Quando os elementos componentes do substantivo não são separados por hífen, este forma o plural

como se fosse um substantivo simples (FARACO e MOURA,1990):

passatempo passatempos
pontapé pontapés
vaivém vaivéns

Quando os elementos componentes do substantivo são ligados por hífen, a formação do plural segue,
geralmente, as seguintes regras:

a. Regra Geral

Vão para o plural os elementos variáveis (substantivos, adjetivos, numerais, pronomes adjetivos), quando
não houver preposição entre eles:
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Portanto, ficam no singular os verbos e as palavras invariáveis:

b. Regras Especiais

1.Só o primeiro elemento vai para o plural, quando o segundo termo da composição é um substantivo que
funciona como determinante específico, indicando forma, espécie ou finalidade do primeiro:

2.Quando os elementos se ligam por preposição, só o primeiro é flexionado:

3.Só o último elemento vai para o plural, se o substantivo é formado por palavras repetidas ou
onomatopaicas:

Exceção: Se os dois elementos são formados por verbos, ambos podem ir para o plural:

carta-bilhete
(subst. + subst.)

cartas-bilhetes meio-termo
(num. + subst.)

meios-termos

gentil-homem
(adj. + subst.)

gentis-homens padre-nosso
(subst. + pron. adj.)

padres-nossos

amor-perfeito
(subst. + adj.)

amores-perfeitos

guarda-chuva
(verbo + subst.)

guarda-chuvas o leva-e-traz
(verbo + verbo)

os leva-e-traz

abaixo-assinado
(adv. + adj.)

abaixo-assinados o bel-prazer
(pal. inv. + subst.)

os bel-prazeres

o bota-fora
(verbo + adv.)

os bota-fora

banana-prata
café-concerto
caneta-tinteiro
cavalo-vapor
escola-modelo

bananas-prata
cafés-concerto
canetas-tinteiro
cavalos-vapor
escolas-modelo

livro-caixa
manga-espada
navio-escola
pombo-correio
salário-família

livros-caixa
mangas-espada
navios-escola
pombos-correio
salários-família

pé-de-moleque
estrela-do-mar
pão-de-ló

pés-de-moleque
estrelas-do-mar
pães-de-ló

pôr-de-sol
mal-de-fígado
mula-sem-cabeça

pores-de-sol
males-de-fígado
mulas-sem-cabeça

reco-reco
tico-tico
bemte-vi

reco-recos
tico-ticos
bem-te-vis

tique-taque
corre-corre
pisca-pisca

tique-taques
corre-corres
pisca-piscas

corre-corre
quero-quero
pisca-pisca

corres-corres
queros-queros
piscas-piscas
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c. Adjetivos Compostos

Nos adjetivos compostos, só o último elemento vai para o plural:

Exceções:

• azul-marinho é invariável:
blusa azul-marinho blusas azul-marinho

• surdo-mudo: flexionam-se os dois elementos:
menino surdo-mudo meninos surdos-mudos

• são invariáveis os adjetivos referentes a cores, quando o segundo elemento da composição é um
substantivo:
blusa verde-abacate blusas verde-abacate
vestido azul-pavão vestidos azul-pavão

5.3 ACENTUAÇÃO GRÁFICA

Marca a sílaba tônica das palavras. É o acento da escrita.
Monossílabo tônico: é aquele que, isoladamente, tem um significado. São acentuados os que
terminam em: a(s); e(s); o(s).
Ex.: pá, gás; pé, rês; pó, pôs.

Oxítonos: são acentuados os que terminam em: a (s); e(s); o(s); em, ens.
Ex.: está(s); você(s); avô(s); alguém; parabéns.

Paroxítonos: são acentuados os que terminam em: ã, ãs; um, uns; ditongo; r; u(s); x; i(s); n; l; ps; on(s).
Ex.: ímã(s); álbum; médiuns; jóquei; açúcar; bônus; tórax; júri(s); hífen; nível; bíceps; elétron.

Proparoxítonos: são todos acentuados.
Ex.: pêssego, tecnológico.

Ditongos: são acentuados os ditongos abertos e tônicos: éi(s); éu(s); ói(s).
Ex.: réis; Andréia; réus; róis; Godói.

Hiatos i / u: são acentuados quando isolados em sílabas ou seguidos de s.
Ex.: ex-tra-í-do; a-ta-ú-de; sa-í-da; sa-ú-de; ju-í-za; fa-ís-ca, etc.
Porém, quando seguidos de nh ou outra letra (diferente de s) na mesma sílaba, não são acentuados.
Ex.: ra-i-nha; ju-iz; ca- iu; xi-i-ta; su-cu-u-ba, etc.

Verbos ler, crer, ver, dar e derivados: acentua-se o primeiro e tônico do hiato final de êem
Ex.: lê – lêem – relêem; crê – crêem – descrêem; vê – vêem – prevêem; dê – dêem – desdêem.

Verbos ter, vir e seus compostos: acentua-se a 3ª pessoa do plural do presente do indicativo.
Ex.: ele tem – eles têm; ele vem – eles vêm.

intervenção médico-cirúrgica

problema socioeconômico

caminho recém-aberto

intervenções médico-cirúrgicas

problemas socioeconômicos

caminhos recém-abertos
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Acento diferencial: é usado nas palavras que têm a mesma escrita que outros átonos.
Ex.: pôde (pret. perf.); pôr (v.); pára (v.); côa, côas (v.); quê (subst., interj. ou final da oração); pêlo(s)
(subst.); pêra (subst.).

Trema e acento agudo: são usados nos grupos gue, gui e que, qui, sempre que o u for pronunciado.
Ex.: agüentar, eloqüente, argüição, tranqüilo.

Pronúncia:
• u não pronunciado: adquirir, distinguir, equitação, extinguir, inquérito;
• u pronunciado: ambigüidade, cinqüenta, qüinqüênio;
• u com pronúncia facultativa: liquidação (ou liqüidação), questão (ou qüestão), sanguíneo (ou

sangüíneo). Nos grupos gue, gui e que, quando o u aparece com acento agudo deve ser pronunciado:
averigúe, argúi, obliqúe (não há exemplo para o grupo qui), etc.

Obs.: O trema e o acento agudo nas formas a seguir do verbo ARGÜIR: Presente do indicativo:
argúo, argúis, argúi, argüimos, argüis, argúem. Pretérito do indicativo: argüi, argüiste, argüiu, argüimos,
argüistes, argüiram.

5.3.1 Crase

Trata-se da fusão ou da contração entre preposição e artigo, indicada pelo acento grave (`).

1) Uso obrigatório:
• preposição a + pronomes demonstrativos: refiro-me àquele(s) livro(s), àquela(s) obra(s), àquilo.
Obs.: O antecedente deve exigir a preposição a;

• preposição a + pronomes demonstrativos a ou as: só falarei às (elipse da palavra feminina pessoas)
que quiserem ouvir-me;

• preposição a + artigo a(s): sobre isso seguem algumas dicas:
- substituir a palavra feminina por uma masculina. Se resultar ao, haverá acento. Fomos à praia

(ao porto);
- substituir o a por para ou para a(s). Se resultar para a(s), a crase é confirmada. Voltar à feira (voltar

para a feira);
- substituir o verbo ir pelo verbo voltar. Se resultar na expressão voltar da, então ocorre a crase. Devia

ir à praia (devia voltar da praia).
• acento nas locuções femininas:

- locuções adverbiais: à beça, à direita, à luz, à moda, à vontade, etc;
- locuções prepositivas: à cata de, à espera de, à força de, à procura de, etc;
- locuções conjuntivas: à proporção que, à medida que, etc.

2) Uso proibido antes de:
• palavras masculinas: Veio a pé;
• verbos no infinitivo: Estou disposto a colaborar;
• pronomes pessoais (retos, oblíquos e de tratamento): Dirigiu-se a ela, a mim, a Vossa Excelência, etc.

Exceções: “senhora”, e “senhorita”;



102
COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL

Manual de

do Estado do Paraná

• palavras repetidas: frente a frente, gota a gota, etc.;
• pronomes indefinidos: a alguém, a nada, a tudo, a toda, etc.;
• pronomes demonstrativos: a esta, a essa, etc.;
• palavras femininas no plural (se o a estiver no singular): Não vou a festas;
• artigo indefinido uma: Refiro-me a uma fruta ácida;
• pronomes relativos “cuja(s)” e “quem”: Ela é a mulher a cuja filha me referi. Esta é a mulher a quem devo

minha vida;
• palavras femininas utilizadas em sentido indeterminado: O quarto recende a violeta (a cravo);
• diante de Nossa Senhora e nome de santos: Devo essa graça a Nossa Senhora Aparecida.

3) Uso facultativo:
• antes de nomes de mulheres: Dei o recado a (ou à) Maria;
• antes de pronomes adjetivos possessivos femininos no singular: Dei a flor a (ou à) minha (tua, sua,

nossa, vossa) namorada;
• depois da preposição até: Iremos até a (ou à) feira;
• antes dos topônimos França, Inglaterra, Espanha, Holanda, Europa, Ásia e África: Iremos a (ou à) Espanha.

Casos especiais:
• Diante da palavra casa, quando não vier determinada por adjunto adnominal, não ocorrerá a crase:

Quando cheguei a casa, o sol já estava alto. Quando a palavra casa vier determinada, ocorrerá a crase:
Amanhã, José chegará à casa do futuro sogro (adjunto adnominal).

• Diante da palavra terra, quando esta designar terra firme, não ocorrerá a crase: Depois de vários dias, os
marinheiros do submarino russo chegam a terra. Se a palavra terra designar local, região, pátria,
ocorrerá a crase: Logo correu que havia chegado à terra um italiano.

• Diante de palavra no plural, se o a estiver no singular, não ocorrerá a crase: Como resistir a personagens
e fatos que incidem em nossa consciência?

5.4 EMPREGO DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO

1) Vírgula – pausa de curta duração. Usa-se entre termos de uma oração e orações para:
a) Separar elementos de uma enumeração.

Ex.: “(...) pediu licença durante as instruções para perguntar se o ataque seria a sabre, lança, espada,
florete, gládio, adaga, alfanje ou cimitarra” (Fernando Sabino, O grande mentecapto).
• Se o último elemento vier precedido da conjunção e, a vírgula pode ser dispensada.

Ex.: Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
• Se a conjunção e vier repetida antes de cada um dos termos, a vírgula deve ser empregada.

Ex.: Entregou-lhe o seu amor, e o seu nome, e o seu lar, e a sua honra, e a sua vida.

b) Separar o aposto.
Ex.: Meu avô, um senhor de fisionomia austera, era valente líder dos Maragatos.
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c) Separar o vocativo.
Ex.: Meu filho, venha até aqui!

d) Separar o adjunto adverbial antecipado.
Ex.: “Um de cada vez, vários homens depuseram e não esclareceram muita coisa” (Murilo Rubião, O
homem de boné cinzento e outras histórias). Nos textos modernos, é freqüente a omissão dessa
vírgula. Ex.: “Efetivamente a cidade teve um progresso rápido” (Graciliano Ramos, Vidas secas).

Obs.: Quando o adjunto adverbial intercalado for de pequena extensão, não se usa a vírgula.
 Ex.: Eles nunca faltam às aulas.  Eles sempre chegam tarde.

e) Isolar o nome do lugar nas datas.
Ex.: Curitiba, 12 de outubro de 2003.

f) Indicar a omissão de um termo.

Ex.: No centro da mesa de jantar, um vaso com as rosas vermelhas.

g) Separar as orações coordenadas assindéticas.

Ex.: “Ri-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado em prata” (Machado de Assis, Memórias póstumas de
Brás Cubas).

h) Separar as orações coordenadas sindéticas, exceto as iniciadas pela conjunção e.

Ex.: “Dizia uma coisa, mas não a fazia necessariamente” (Paulo Francis, Trinta anos esta noite).

Obs.: Separam-se por vírgula as orações coordenadas sindéticas introduzidas por e quando:

• Têm sujeitos diferentes.

Ex.: “Só então mamãe se lembrou de perguntar mais meticulosamente pelo irmão, e eu aproveitei
para dizer a verdade pelo menos nisso” (José J. Veiga, Sombras de reis barbudos).

• A conjunção e aparece repetida.

Ex.: A mãe com voz rouca chamava, e gritava, e sacudia o filho inerte em seus braços.

i) Separar as orações intercaladas.

Ex.: “Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também...”
(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas).

j) Isolar as orações subordinadas adjetivas explicativas.

Ex.: “As fábricas de tecidos, que adiantavam dinheiro para a compra de algodão, abandonaram de
chofre esse bom costume e até deram para comprar fiado” (Graciliano Ramos, São Bernardo).

k) Separar as orações subordinadas adverbiais (desenvolvidas ou reduzidas), especialmente quando
antepostas à principal.

Ex.: “Quando ela morresse, eu lhe perdoaria os defeitos” (Graciliano Ramos, Vidas secas).

l) Separar as orações substantivas antepostas à principal.

Ex.: Quanto tempo esperei, só Deus sabe.
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Não se usa vírgula entre

• Sujeito e o predicado.
Ex.: “Os dois meninos espiavam os lampiões e

                     sujeito                       predicado
 adivinhavam casos extraordinários”. (Graciliano Ramos, Vidas secas.)

                               predicado

• Verbo e seus complementos.
Ex.: “Seu Ribeiro contava histórias de santos às crianças”. (Graciliano Ramos, Vidas secas.)

                                    verbo            obj. direto          obj. indireto

• Nome e o complemento nominal.
Ex.: Marina perdera o gosto pela vida.
                                    nome   compl. nom.

• Nome e o adjunto adnominal.
Ex.: A casa da minha infância ficava longe.
        nome    adj. adnominal

• Oração principal e subordinada substantiva, desde que esta não seja apositiva, nem na ordem inversa.
Ex.: “A verdade é que o marinheiro não se matou”. (Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas.)

     oração principal   oração subord. substantiva

2) Ponto – empregado para indicar o final de uma frase declarativa, que pode ter um período simples ou
composto.
Ex.: As crianças adoram bolo de chocolate.

                     período simples

“O cego sorriu na sua escuridão e ganhou ânimo novo”. (Fernando Sabino, O grande mentecapto.)
                                                 período composto

3) Ponto-e-vírgula – marca uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Seu emprego é subjetivo,
variando muito de autor para autor. Emprega-se, geralmente, para:

• Separar orações coordenadas quando pelo menos uma delas já tem vírgula no seu interior.
Ex.: “Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram
bens dignos de apreço; outra dizia que não; e a morte de minha mãe me parecia como um exemplo
da fragilidade das coisas, das afeições, da família...” (Machado de Assis, Memórias Póstumas de
Brás Cubas).

• Separar orações coordenadas que se opõem quanto ao sentido.
Ex.: Uns choravam; outros sorriam.

• Separar os diversos itens de considerandos, decretos, leis, portarias, etc.
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4) Dois-pontos  – têm a função de introduzir uma citação, uma enumeração ou um esclarecimento.

• Citação
Ex.: “Quando Vilar se afastou, Ramiro disse a Gouveia:
Confesse, maganão, que é agradável a gente se sentir piscoso, fluvial!” (Antonio Callado, Quarup).

• Enumeração
Ex.: Os fatores de produção econômica são: terra, capital e trabalho.

• Esclarecimento
Ex.: “Dias depois, o tipo se suicidou: cortando o pulso, bebendo veneno, abrindo o gás” (Dalton
Trevisan, O Vampiro de Curitiba).

5) Ponto-de-interrogação  – utilizado no final de pergunta direta, mesmo que não exija resposta.
Ex.: “– Por que é que vossemecê bota água em tudo?” (Graciliano Ramos, Vidas Secas).

6) Ponto-de-exclamação – usado no final de frase exclamativa e utilizado depois de:
• Interjeições, onomatopéias, etc.

Ex.: “Fabiano, que não esperava semelhante desatino, apenas grunhira: “– Hum! hum!” E amunhecara,
porque realmente a mulher é bicho difícil de entender...” ( Graciliano Ramos, Vidas Secas).

• Verbo no imperativo:
Ex.: “– Arreda!” (Graciliano Ramos, Vidas Secas).

7) Reticências – empregadas para indicar:
• Partes suprimidas de um texto em citação:

Ex.: “Um dia... Sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito... Será que as secas
iriam desaparecer e tudo andar certo?” (Graciliano Ramos, Vidas Secas).

• Surpresa, dúvida, hesitação:
Ex.: “– Bem – sorriu Lauro – digamos que o jabuti é o cágado. Mas tartaruga... São todas quelônios,
mas a tartaruga mal anda em terra, com suas nadadeiras” (Antonio Calado, Quarup).

• Interrupção da fala do narrador ou da personagem:
Ex.: “– Obrigado, meu bem, mas eu...” (Antonio Calado, Quarup).

• Antes de “etc.” (“et cetera”), usa-se vírgula. Porém, quando essa abreviatura tiver o valor de reticências,
não se exige a vírgula:
Ex.: “Quanto às vantagens restantes, – casas, terras, móveis, semoventes, consideração de político,
etc. – , é preciso convir em que tudo está fora de mim” (Graciliano Ramos, São Bernardo).

8) Aspas  – empregadas para:

• Isolar citações textuais:
Ex.: “Um jovem orador não sente qualquer risco e ainda ameaça: Eles falam em matar líderes
estudantis. Pois saibam que, para cada líder morto, cobraremos muito caro’” (Zuenir Ventura, 1968:
o ano que não terminou).

• Destacar palavras ou expressões não características da linguagem de quem escreve: estrangeirismos,
arcaísmos, gírias, neologismos, expressões populares, etc.
Ex.: “– Toca pra frente. Depois surra e cadeia” (Graciliano Ramos, Vidas Secas).
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• Realçar palavras ou expressões:
Ex.: “– e uma das mais difíceis realizações de 68, principalmente para as “revolucionárias” do
comportamento” (Zuenir Ventura, 1968: o ano que não terminou).

• Indicar a mudança de interlocutor nos diálogos:
Ex.: “Foi o ano em que experimentamos todos os limites – lembra-se Cesinha” (Zuenir Ventura,
1968: o ano que não terminou).

9) Travessão – empregado em dois casos:

• Para indicar a mudança de interlocutor nos diálogos:
Ex.: “– Quem é esse zé molambo?
 – É um amigo meu – desafiou ela, erguendo a cabeça” (Fernando Sabino, O grande mentecapto).

• Para destacar palavras, expressões ou frases. Neste caso, emprega-se o duplo travessão:
Ex.: Marta – exímia cozinheira – hoje é dona de restaurante.

• Ligar palavras ou grupos de palavras em expressões como: trajeto Rio–São Paulo; viagem Maceió–
Recife; etc.

10) Parênteses – empregados para isolar palavras, expressões ou frases que não se encaixam na
seqüência lógica do enunciado. Por exemplo:

• Uma explicação circunstancial:
Ex.: “E o meu pai, seu Domingos (antes de casar-se com a suave dona Odette), inspirado mais pelo
vinho que pelo sorvete, juntou-se ...” (Fernando Sabino, O grande mentecapto).

• Uma reflexão ou um comentário:
Ex.: “Na mão levava (feito nunca feito!),
Giraldo Sem Pavor é o forte peito” (Camões, Os lusíadas).

• Indicações bibliográficas, datas, etc.:
Ex.: “... tudo isso prevaleceu sobre as ânsias de modernização, sensíveis nos Governos Juscelino
Kubitschek (1956-61) e Castello Branco (1964-67)” (Paulo Francis, Trinta anos esta noite).

• Indicações cênicas (rubricas) numa peça de teatro:
Ex.: Gustavo: (abrindo os braços, sorri) Como estou feliz em revê-lo!

• Orações intercaladas:
Ex.: “Eu o vi certamente (e não presumo que a vista me enganava) levantar-se” (Camões, Os lusíadas).
Nesse caso, os parênteses substituem as vírgulas ou os travessões.
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5.5 COLOCAÇÃO PRONOMINAL

Os pronomes pessoais oblíquos átonos me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, os, as, lhes, em relação aos verbos,
denominam-se:

Próclise

Palavras “atrativas”
• De sentido negativo (não, nunca, jamais, ninguém, etc.):

Ex.: “Não te surpreendas, respondeu-lhe uma voz interior, ...” ( Farid Ud-Din Attar, A conferência dos
pássaros).

Obs.: O pronome pode aparecer antes do não.
Ex.:  Os problemas que se não discutem, continuam sem solução.

• Pronomes relativos (que, quem, cujo, quanto, etc.):
Ex.: “Queremos que acreditem tanto na idéia de serviço que se transformem em defensores da qualidade

 do serviço na organização” (Karl Albrecht, Revolução nos serviços).

• Certos pronomes indefinidos (tudo, todos, cada, etc.):
Ex.: “Foi nesse momento que, diante de mim, distingui uma fila de rostos. Todos me olhavam...” (Albert

Camus, O estrangeiro).

• Advérbios em geral (já, sempre, aqui, bem, etc.):
Ex.: “Quando voltamos, Masson já nos chamava” (Albert Camus, O estrangeiro).

• Conjunções subordinativas (se, porque, quando, embora, etc.):
Ex.: “...mas, quando lhe pedi uma recomendação de um restaurante próximo...” (Karl Albrecht, Revolução

nos serviços).

• Preposição em + gerúndio.
Ex.: “Em se tratando de discussões sobre serviços com executivos, descobri características que causam

a diferença entre as empresas” (Karl Albrecht, Revolução nos serviços).

Orações que expressam desejo:
Ex.: Que Nossa Senhora o proteja.

Orações exclamativas ou interrogativas:
Ex.:  Está me chamando?

PRÓCLISE Antes “Deixou escapar um soluço estrangulado como se limpasse a garganta, ...”
(Fernando Sabino, O grande mentecapto.)

MESÓCLISE Meio “Obedecer-lhe-emos de todo o coração e faremos o que ele disser, ...”
(Farid Ud-Din Attar, A conferência dos pássaros.)

ÊNCLISE Depois “Dei-lhe mais uma chance de voltar atrás”. (José J. Veiga,Sombra de reis
barbudos.)
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Mesóclise
• Quando o verbo estiver no futuro do indicativo.

Ex.: “(...) sem outra ocupação além de olhar a flor do céu acima da minha cabeça, ter-me-ia habituado
aos poucos” (Albert Camus, O estrangeiro).

Ênclise
• Sempre que houver pausa:

Ex.: “– Pode corrigi-los por boas maneiras, fazê-los unidos, ainda que discordem,...” (Machado de
Assis, Esaú e Jacó).

Atenção: Se houver vírgula após o advérbio, haverá ênclise, e não próclise.
Ex.: Hoje, defini-me quanto aos métodos de trabalho.

• Períodos iniciados por verbos que não estejam no futuro:
Ex.: “– Custa-me pedir-lhe” (Machado de Assis, Esaú e Jacó).

• Verbo no imperativo:
Ex.: “Tu deves de ir também co’os teus armado
Esperá-lo em cilada, oculto e quêdo” (Camões, Os lusíadas).

• Preposição a + infinitivo:
Ex.: “A dignidade de governo começava a enrijar-lhe os quadris” (Machado de Assis, O Alienista).

Casos facultativos

Se a palavra que antecede o verbo for:

• Pronome pessoal do caso reto:
Ex.: Eu me despertei assustada; Ela despertou-se suavemente; Ele despertar-te-á cedo.

• Pronome demonstrativo:
Ex.: Este me dá satisfação; Este dá-me satisfação; Este dar-me-á satisfação.

• Substantivo (de qualquer tipo):
Ex.: “...outras, meu espírito me empurra (empurra-me; empurrar-me-á) para a prece” (Farid Ud-Din
Attar, A conferência dos pássaros).

• Preposição para + infinitivo (mesmo com presença da palavra “atrativa”):
Ex.: Rasguei a carta para não te aborrecer; Rasguei a carta para não aborrecer-te; Rasguei a carta
para te não aborrecer.
Obs.: Não utilize pronome átono depois de particípio:
Errado: ... dito-te; Certo: Eu não te havia dito.
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5.5.1 Pronomes Demonstrativos

São pronomes que situam o ser no espaço e no tempo, tomando como ponto de referência as três
pessoas gramaticais.

• Este – esta – isto  indicam que o ser está perto do falante.
Ex.: “Este caminho é o melhor... sempre que cruzo este rio ...”(João Cabral de Melo Neto).

1ª pessoa (este aqui)

• Esse – essa – isso  indicam que o ser está perto do ouvinte.
Ex.: Esse caminho é o melhor... sempre que cruzo esse rio ... 2ª pessoa (esse aí)

• Aquele – aquela – aquilo  indicam que o ser está afastado do falante e do ouvinte.
Ex.: Aquele caminho é o melhor... sempre que cruzo aquele rio ... 3ª pessoa (aquele lá)

5.6 CONCORDÂNCIA NOMINAL E VERBAL

Concordância Nominal

A concordância nominal trata das modificações que as palavras que não são verbos devem sofrer para se
ajustar ao substantivo a que estão relacionadas.

Regra Geral

• Oração com um substantivo: adjetivos, pronomes, artigos e numerais concordam em gênero e número.
Ex.: As minhas duas flores estão lindas.

• Dois ou mais substantivos do mesmo gênero: o adjetivo fica no plural, ou concorda com o mais próximo.
Ex.: O livro e o lápis importado(s) são bonitos.

• Dois ou mais substantivos de gênero diferente: o adjetivo fica no masculino plural ou concorda com o
mais próximo.
Ex.: Comprou sapato e calça amarelos(a).
Obs.: Quando o adjetivo exprime uma qualidade que só cabe ao último elemento, a concordância será
feita com este último.
Ex.: Servi-lhes cerveja e porco assado.

• Dois ou mais adjetivos se referem ao mesmo substantivo: ocorrem dois tipos de construção.
Ex.: Estudo as línguas inglesa e francesa.

Estudo a língua inglesa e francesa.

Variáveis Invariáveis

Este, esta, estes, estas

Esse, essa, esses, essas

Aquele, aquela, aqueles, aquelas

Isto

Isso

Aquilo
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• Adjetivo colocado antes dos substantivos: concordará apenas com o mais próximo.
Ex.: Escolheu mau local e hora.

Escolheu más horas e local.

Obs.: Substantivos com nomes próprios ou de parentesco: o adjetivo fica no plural.
Ex.: Conheço as famosas irmã, prima e tia.

Concordância do predicativo com o sujeito
• Sujeito simples: o predicativo concorda em gênero e número.

Ex.: As ruas estão desertas e os campos estão floridos.

• Sujeito como pronome de tratamento: a concordância é feita com o gênero.
Ex.: Sua Excelência, o senador, ficou encantado.

Sua Excelência, a deputada, ficou encantada.
Lembrete: “Eminência é sempre homem”.

• Sujeito composto representado por núcleos de mesmo gênero: o predicativo conserva o gênero e vai
para o plural.
Ex.: Zé e João ficaram ricos. Maria e Joana ficaram ricas.

• Sujeito composto representado por núcleos de gênero diferente: o predicativo vai para o masculino
plural.
Ex.: O arroz e a carne estavam congelados.

• Predicativo do tipo é proibido, é bom, é necessário, é nocivo, etc.

- Sujeito sem determinante (invariável).
   Ex.: É proibido entrada;

- Sujeito com determinante (varia).
    Ex.: É proibida a entrada.

Concordância do predicativo com o objeto
• Objeto com um núcleo: o predicativo concorda com ele. Ex.: Achei as alunas muito simpáticas.
• Objeto com mais de um núcleo: concordância com todos os núcleos. Ex.: Achei os alunos e as

alunas muito simpáticos. Achei simpáticos as alunas e os alunos.

Dicas
• Mesmo – outro – próprio: flexionam em gênero e número, concordando com o substantivo ou pronome

substantivo aos quais se referem.
Ex.: Ele(a) mesmo(a) disse: vocês mesmos podem encaminhar os papéis.

Nós outros indagamos o porquê de tudo isso.
Elas próprias me indicaram uma dieta.
Foram elas mesmas que me beijaram.

Obs.: Mesmo (= embora) é invariável:
Ex.: “Elas, mesmo sendo advogadas, não intervieram.”
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• Meio – só:
- Meio (= a um tanto, um pouco) e só (= a somente) são advérbios, portanto são invariáveis.

Ex.: Maria está meio adoentada. Nós só comemos frutas.
- Adjetivo (= sozinho) varia.

Ex.: Zé e João ficaram sós.
- Varia (quando substantivo, numeral ou adjetivo).

Ex.: Os fins não justificam os meios. Comeu só meia melancia. Não suporto meias palavras.

• Tal qual: significa semelhante, cada elemento conserva sua função sintática.
Ex.: O filho é tal quais os pais.

Os filhos são tais qual o pai.

• Nós por eu, vós por tu: empregando-se nós e vós em referência a uma só pessoa, o(s) adjetivo(s)
fica(m) no singular.
Ex.: Vós fostes muito injusto comigo, meu caro amigo.

• Anexo – incluso – apenso: concordam com o substantivo a que se referem.
Ex.: Vão anexos os recibos.

Inclusas lhe remeto as pastas.
Os atestados estão apensos ao processo.
Segue anexa uma cópia do projeto de expansão industrial.
Obs.: Em anexo (invariável):

Ex.: Vão, em anexo, mil cartas.
Em anexo, encaminhamos as apostilas de técnicas de redação.

• Bastante: flexionará em número, quando acompanha um substantivo.
Ex.: Há pessoas bastantes para coordenar o trabalho.
a) Advérbio (= muito) – invariável.
Ex.: Eles estão bastante apaixonados.
b) Adjetivo (= muitos(as) – variável.
Ex.: Ele possui bastantes imóveis.

• Quite: concorda com a pessoa a que se refere.
Ex.: Eu estou quite. Nós estamos quites.

• Menos, alerta, pseudo: invariáveis.
Ex.: Todos saíram, menos a professora. Os soldados estavam alerta.

As pseudo-atrizes foram presas.

• Leso: concorda com o substantivo seguinte.
Ex.: Cometeu crime(s) de lesa (ou lesas) pátria(s).

• Obrigado(a): se quem agradece é homem, utiliza-se muito obrigado.
Se quem agradece é mulher, utiliza-se muito obrigada.



112
COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL

Manual de

do Estado do Paraná

• Junto:
a) Adjetivo – variável.

Ex.: Zé e João voltaram juntos.
b) Advérbio (= juntamente) – invariável.

Ex.: Junto (com o relatório) envio as fichas.
c) Locução prepositiva (junto a, de, com) – invariável.

Ex.: Elas continuam junto ao muro.

• Caro e barato:
a) Adjetivo – variável.

Ex.: Comprou presentes caros (baratos).
b) Advérbios – invariável.

Ex.: Compra caro (barato) os presentes.

• Um e outro ou nem um nem outro:
Com substantivo, no singular;
Se houver adjetivo, no plural.
Ex.: Um e outro aluno contentes saíram da sala.

• Longe:
a) Advérbio – invariável.

Ex.: Estavam longe de nós.
b) Adjetivo (= distante) – variável.

Ex.: Andei por longes terras.

• Grão (= grande): em número, invariável; em gênero, variável.
Ex.: “Os grão-duques chegaram.”

“As grã-duquesas chegaram” (MARTINS e ZILBERKNOP, 1994).

Concordância Verbal

A concordância verbal estuda as modificações que o verbo precisa sofrer para adaptar-se ao seu sujeito.
Regra Geral

• Sujeito simples: o verbo concorda em número e pessoa.
Ex.: “Os rapazes esqueceram por um instante as opiniões políticas” (Machado de Assis, Esaú e Jacó).
a) Pronome de tratamento: o verbo fica na 3ª pessoa.

Ex.: “Mas Sua Excelência está almoçando, dizia o criado no patamar da escada(...)” (Machado de
Assis, Esaú e Jacó).

b) Coletivo: o verbo fica no singular.
Ex.: “A manada atacou o caçador”.
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Obs.: O verbo pode ficar no plural em dois casos:

1. se o coletivo vier seguido de substantivo plural.

Ex.: A manada dos búfalos atacaram (ou atacou) o caçador;

2. se o coletivo vier distanciado do verbo.

Ex.: A manada, após alguns segundos, atacaram (ou atacou) o caçador.

c) Topônimo no plural: o verbo concorda com o artigo (se não houver artigo, o verbo fica no singular).

Ex.: Os Estados Unidos são uma potência mundial.

     Campinas é uma cidade universitária.

• Sujeito composto e anteposto: o verbo fica no plural.
Ex.: A mulher e sua filha eram bonitas.

a) Pessoas gramaticais diferentes: o verbo fica no plural, na pessoa que predominar:

eu + tu + ele = nós.

Ex.: Ele, eu e tu iremos à festa.

tu + ele = vós.

Ex.: Tu e ele ireis à festa.

Obs.: No Brasil, tu + ele = vocês.

Ex.: Tu e ele irão à festa.

b) Aposto resumidor: o verbo fica no singular.

Ex.: Ana, Vera, Paula, ninguém ficou contente.

c) Palavras sinônimas: o verbo fica no singular ou plural.

Ex.: Advertência e repreensão pode(m) corrigir.

d) Palavras em enumeração gradativa: o verbo pode ficar no singular ou plural.

Ex.: Um olhar, um gesto, um sorriso bastava(m).

• Sujeito composto e posposto: o verbo concorda no plural ou com o núcleo mais próximo.
Ex.: Chegaram o ator e a atriz principal.

Chegou o ator e a atriz principal.
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Dicas

Se o sujeito é:
• Que: o verbo concorda com o pronome pessoal que vem antes dele.

Ex.: És tu que pagas.
Sois vós que pagais.

• Quem: o verbo concorda com o pronome pessoal que vem antes dele, ou fica na 3ª pessoa do singular.
Ex.: Sou eu quem pago.

Sou eu quem paga.
• Que (antecedido de o, a, os, as, aquele): o verbo concorda com o pronome pessoal que vem antes

dessas expressões, ou fica na 3ª pessoa.
Ex.: Fui eu aquele que paguei.

Fui eu aquele que pagou.
• Qual, algum, nenhum, qualquer (de nós, de vós, dentre nós, dentre vós): verbo no singular.

Ex.: Qual de nós pagou a conta?
Obs.: Caso os interrogativos ou indefinidos estejam no plural, o verbo fica na 3ª pessoa do plural ou
concorda com nós ou vós.
Ex.: Quais de nós pagaram a conta?

Quais de nós pagamos a conta?
• Mais de um: o verbo fica na 3ª pessoa do singular.

Obs.: Se o verbo exprimir reciprocidade, o plural será obrigatório.
Ex.: Mais de um professor criticou a decisão.

Mais de um dos deputados se agrediram.
• Cada um: o verbo fica na 3ª pessoa do singular.

Ex.: Cada um dos alunos levava um beliscão.
• Um dos que: se a ação for claramente atribuída a uma só entidade, o verbo fica no singular, caso

contrário, é facultativo.
Ex.: O sol é um dos astros que dá luz e calor à Terra.

Sílvio é um dos que mais fala(m).
• Um ou outro: o verbo fica na 3ª pessoa do singular.

Ex.: Um ou outro terno lhe ficava bem.
• Um e outro, nem um nem outro: facultativo.

Ex.: Um e outro perdeu-se (perderam-se).
• Ou...ou..., nem...nem...: havendo exclusão, o verbo fica no singular; não havendo exclusão obrigatória,

o verbo fica no singular ou plural.
Ex.: Ou Zé ou João será o governador. Ou o machado ou o fogo destruirá(ão) aquela mata.
• Núcleos unidos por com ou como: se a expressão não estiver entre vírgulas, o verbo pode ficar no

singular.
Ex.: Zé com sua esposa viajará(ão) hoje.
• Grande número de, a maior parte de, um por cento de, etc.: expressões que indiquem quantidade:

o verbo poderá ficar no singular ou no plural.
Ex.: A maioria dos alunos estuda(m).
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Casos Especiais
• Haver: é impessoal (3ª pessoa do singular) em três sentidos:

– existir: Havia lugares na sala. (Existiam lugares na sala);
– ocorrer: Houve brigas na saída;
– tempo decorrido: Não o vejo há dois anos.
Obs.: O verbo haver transmite a impessoalidade ao auxiliar.
Ex.: Aqui deve haver minérios.

• Fazer: é impessoal (3ª pessoa do singular) em dois casos:
– tempo decorrido: Não o vejo faz dois anos;
– fenômeno natural: Fará dias ensolarados.

• Parecer + infinitivo: pode-se flexionar o verbo parecer, ou o infinitivo que o acompanha, mas jamais os dois:
Ex.: Elas pareciaM caminhar sobre ovos. Elas parecia caminharEM sobre ovos.

• Dar, bater e soar:
– concordarão com o sujeito (sino, relógio, cuco, etc.) se estiver expresso:
    Ex.: O relógio deu (bateu, soou) oito horas.
– concordarão com o numeral (que passa a ser sujeito) se o aparelho que indica horas funcionar como
   sujeito:
     Ex.: Deram (bateram, soaram) oito horas no relógio da matriz.

• A partícula “se”:
– apassivadora: o verbo concorda com o sujeito (que sempre estará expresso):
    Ex.: Alugam-se casas.

  Consertam-se relógios.
– de indeterminação do sujeito: o verbo fica na 3ª pessoa do singular:
   Ex.: Precisa-se de funcionários.

 Necessita-se de empregados.
 Trata-se de assuntos.
 Fala-se em assuntos.
 Ama-se a deuses de barro.

• Ser:
– invariável na expressão de realce “é que”:
   Ex.: Nós é que estudamos.
– concorda com o numeral na indicação de horas e datas:
   Ex.: É uma hora.

  São oito horas.
  É 1º de maio.
  São oito de maio.

Obs.: Na indicação de datas, pode ficar no singular, concordando com DIA (palavra oculta):
Ex.: É (dia) oito de maio.

– fica no singular, se for seguido de advérbios de intensidade (pouco, muito, bastante, etc.):
   Ex.: Dois bilhões é muito pouco.
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– concorda com o predicativo:
a) se o predicativo for um pronome pessoal (e o sujeito não o for também):

Ex.: Os professores somos nós.

b) se o sujeito for tudo, isto, isso, aquilo:

Ex.: Tudo são flores.

c) se o sujeito for nome de coisa:

Ex.: A cama eram umas palhas.

d) se o sujeito é pessoa e o predicativo representa “partes do corpo” da pessoa nomeada:

Ex.: Raul eram duas perninhas tortas.

5.7 REGÊNCIA NOMINAL E VERBAL

A regência nominal trata dos nomes (substantivos e adjetivos) e seus complementos.

acesso a sentido de aproximação

acesso para de passagem

acostumado a / com habituado

afável com / para com

alheio a / de

ânsia de / por

ansioso de / para / por

apto a / para

atencioso a sentido de atento

atencioso com, para com cortês

atenção a, para, sobre cuidado

falta a sentido de ausência

falta com, contra, para com culpa leve

jeito de sentido de maneira

jeito para sentido de habilidade

obediência a

pronto a, para preparado

pronto em sentido de rápido

próprio a sentido de apropriado

próprio de sentido de peculiar

próprio para conveniente

próximo a, de sentido de vizinho

paralelo a

passível de

possível de

preferível a

prejudicial a

prestes a

propício a

relacionado a

respeito a, com, para com

satisfeito com, de, em, por

semelhante a

sensível a

suspeito de

útil a, para
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A regência verbal trata da relação de dependência entre o verbo e seus complementos.

assistir (em) residir: O atleta assiste em Curitiba.

assistir(a/ao) presenciar: Assisti a uma bela cena; Ele assistiu ao filme.

assistir prestar assistência, cuidar: O médico assistiu o paciente.

visar (a/ao) almejar, desejar, pretender: Ele visa a um cargo melhor.

visar mirar, fazer pontaria ou pôr um visto: O policial visava o assaltante.

perdoar (a/ao) segue a mesma regência dos verbos pagar e agradecer referindo-se a pessoas,
perdoar alguma coisa ou alguém: Marta perdoou a seu irmão. Perdoar (quando exige dois
complementos): Perdoei-lhe a ofensa.

perdoar referir-se a coisas: Paulo perdoa a dívida.

aspirar (a/ao) desejar, ambicionar: Carlos aspira ao cargo de chefe.

aspirar sorver, aspira: Ana aspirava o perfume das rosas.

preferir (exige dois complementos) preferir algo a algo: Prefiro cantar a ficar calado;

avisar, comunicar, informar, advertir, prevenir (exigem dois complementos) refere-se a algo ou a
alguém: Avisei-lhe que viria.

querer desejar: Quero sua amizade.

querer (a) estimar, gostar: Quero-lhe muito bem.

ir, chegar (a / ao ou para) direção: Ia ao cinema; Chegou a casa.

ir, chegar (em) tempo, meio de transporte: Irei em uma hora; Chegaram num caminhão de mudança.

morar, residir, situar (em): Pedro morou em Cambé; Ele reside na Rua Chile.

isentar, persuadir, convencer, consultar, privar (pessoa sem preposição; coisa com

preposição): Eu o convenci a fazer a prova; Consultei o advogado sobre o assunto; O médico que
consultei viajou; O pai o privou de ir à festa.
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5.8 DIFICULDADES MAIS FREQÜENTES NO USO DA LÍNGUA

• Onde ou aonde – Onde indica lugar fixo; aonde expressa a idéia de movimento (para onde). Para
indicar procedência, emprega-se de onde ou donde: De onde (ou donde) provinham os recursos
financeiros?
Errado = Aonde você deixou a minuta da carta?
Certo = Onde você deixou a minuta da carta?

• Afim ou a fim – A fim de equivale a para; afim significa parente por afinidade, semelhante, análogo:
Estou aqui a fim de ajudá-lo a concluir o trabalho; Marketing e comunicação são assuntos afins.
Errado = Afim de redigir a carta, ele precisa de outras informações.
Certo = A fim de redigir a carta, ele precisa de outras informações.

• A par ou ao par – A par equivale a ciente, ao lado, junto; ao par, de acordo com a convenção legal, sem
ágio (câmbio), sem qualquer desconto ou abatimento (títulos, ações).
Errado = O chefe da seção de pessoal não tomou as providências necessárias porque não estava ao
par do ocorrido.
Certo = O chefe da seção de pessoal não tomou as providências necessárias porque não estava a par
do ocorrido.

• Há ou a – Usa-se há quando for possível substituir por faz.
Ex.: Há (faz) dez dias que espero o fechamento do negócio. Não sendo possível a substituição, emprega-
se a: Pretendo ir a São Paulo daqui a três dias; Eles estavam a dez minutos de Curitiba.
Errado = O relatório técnico foi encaminhado ao departamento de vendas a dez dias.
Certo = O relatório técnico foi encaminhado ao departamento de vendas há dez dias.

• Para eu encaminhar ou para mim encaminhar – Mim é pronome pessoal oblíquo, razão pela qual
não pode ser usado como sujeito, função esta que cabe ao pronome pessoal do caso reto eu. Observe
que após o pronome mim há um verbo no infinitivo (encaminhar).
Errado = No início do expediente, deixaram sobre a minha mesa os prospectos para mim encaminhar
aos clientes.
Certo = No início do expediente, deixaram sobre a minha mesa os prospectos para eu encaminhar aos
clientes.

• Difícil para mim ou difícil para eu – Para mim é complemento de difícil. Nada tem a ver com o verbo.
Ex.: Não foi fácil para mim conquistar essa vaga; Será impossível para mim realizar esse trabalho.
Errado = É difícil para eu entender esse plano, pois ele contém muitas informações técnicas.
Certo = É difícil para mim entender esse plano, pois ele contém muitas informações técnicas.

• Havia ou haviam – Por ser impessoal, o verbo fica na 3ª pessoa do singular quando significar existir,
acontecer, ocorrer, realizar-se ou indicar tempo transcorrido. Acompanhado do auxiliar (dever, poder),
impessoaliza-se: Há muita gente no escritório; Haverá duas reuniões da equipe de apoio operacional
neste mês; Deve haver muitos candidatos para o cargo de Datilógrafo; Pode haver muitos problemas
com o novo gerente.
Errado = Não haviam muitas pessoas na reunião do Departamento de Vendas.
Certo = Não havia muitas pessoas na reunião do Departamento de Vendas.
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• Acerca de ou a cerca de – Acerca de = a respeito de, sobre; a cerca de = a uma distância aproximada
de: Falamos acerca de treinamento; Moro a cerca de cem metros da empresa em que trabalho. Existe,
ainda, a expressão há cerca de = faz aproximadamente. Ex.: Trabalho nesta firma há cerca de dez anos.
Errado = Após o expediente, os funcionários reuniram-se na cantina para conversarem a cerca de
política.
Certo = Após o expediente, os funcionários reuniram-se na cantina para conversarem acerca de política.

• De encontro a ou ao encontro de – Ao encontro de = para junto de, favorável; de encontro a = contra,
em prejuízo de. Ex.: Se as medidas econômicas tivessem contrariado o desejo de quem formulou a
frase, esta seria escrita assim: Não gostei das novas medidas econômicas, pois elas vieram de encontro
aos meus desejos. Observe: Nos exemplos, as preposições de e a estão contraídas com artigos.
Errado = Gostei das novas medidas econômicas, pois elas vieram de encontro ao meu desejo.
Certo = Gostei das novas medidas econômicas, pois elas vieram ao encontro do meu desejo.

• Há ou tem – Não se deve empregar o verbo ter em lugar de haver impessoal (significando existir). Ex.:
Há secretárias que não se preocupam com o aperfeiçoamento profissional.
Errado = Paralisamos a produção porque não tem matéria-prima.
Certo = Paralisamos a produção porque não há matéria-prima.

• De o ou do – Não se combina preposição (de, em) com sujeito ou termo que a ele se refira: Chegou o
momento de ela mostrar a sua competência profissional; Apesar de o datilógrafo ter pouca experiência,
o documento ficou bem datilografado.
Errado = Está na hora do malote chegar.
Certo = Está na hora de o malote chegar.

• Se não ou senão – Se não = caso não, quando não. Caso contrário, usa-se senão, quando puder
substituir por: a não ser, do contrário, mas sim, sem que.
Errado = Senão revisarmos o texto, a publicação sairá com erros.
Certo = Se não revisarmos o texto, a publicação sairá com erros.

• Menos ou menas – Menos é invariável, portanto, não existe a forma menas: Queremos menos conversa
e mais ação.
Errado = Havia menas pessoas na reunião desta semana.
Certo = Havia menos pessoas na reunião desta semana.

• Meio ou meia – Meio, quando modifica adjetivo = um tanto, fica invariável: Os candidatos estavam meio
nervosos. Quando se refere a um substantivo (claro ou subentendido), concorda em gênero e número: Nosso
Diretor não é homem de adotar meias medidas; Apresse-se, porque já é meio-dia e meia (meia hora).
Errado = Quando o selecionador perguntou-lhe sobre o seu último emprego, a candidata ficou meia
preocupada.
Certo = Quando o selecionador perguntou-lhe sobre o seu último emprego, a candidata ficou meio
preocupada.

• Haja vista ou haja visto. A expressão haja vista é invariável. Porém, haja (verbo) pode concordar em
número com o substantivo que o segue: Haja(m) vista as últimas recomendações do presidente da empresa.
Errado = Haja visto o relatório da diretoria, que aponta irregularidades.
Certo = Haja vista o relatório da diretoria, que aponta irregularidades.
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• Em vez de ou ao invés de – Ao invés de = ao contrário de: Ao invés de rir, ela chorou. Em vez de = em
lugar de: Em vez de contratar uma, o gerente contratou duas recepcionistas.
Errado = Paula, ao invés de Márcia, foi indicada para o cargo de Secretária.
Certo = Paula, em vez de Márcia, foi indicada para o cargo de Secretária.
• Seção ou sessão – Sessão = tempo em que se realiza uma reunião; programa de teatro, cinema, etc.:

Durou apenas trinta minutos a sessão do teatro. Seção ou secção = setor, subdivisão: Na Seção de
Obras, há dois engenheiros. Cessão = ato de ceder (cedência): Nem todos concordam com a cessão
do auditório.
Errado = O chefe da sessão de compras encaminhou a proposta ao grupo de estudos.
Certo = O chefe da seção (ou secção) de compras encaminhou a proposta ao grupo de estudos.

• Mal ou mau – Mal é antônimo de bem = são advérbios e modificam o verbo, adjetivo ou o próprio
advérbio: Quem não lê, geralmente, escreve mal; Minha secretária redige muito bem. Mau é antônimo
de bom = são adjetivos e modificam substantivos: Todos dizem que ele é um bom funcionário; Nesta
empresa não há maus digitadores.
Errado = Uma carta mau escrita causa péssima impressão.
Certo = Uma carta mal escrita causa péssima impressão.

• Decisões políticas-econômicas ou decisões político-econômicas – Nos adjetivos compostos
ligados por hífen, só varia o último elemento: Nossa biblioteca recebeu muitas obras técnico-científicas.
Errado = As novas decisões políticas-econômicas afetaram os negócios da companhia.
Certo = As novas decisões político-econômicas afetaram os negócios da companhia.

• Viagem ou viajem – viagem = substantivo; viajem = forma verbal (3ª pessoa do plural do presente do
subjuntivo do verbo viajar): Se querem viajar, viajem.
Errado = O presidente cancelou a viajem que faria às filiais.
Certo = O presidente cancelou a viagem que faria às filiais.

• Têm ou tem – Na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo, o verbo ter recebe acento circunflexo:
Eles têm alguns privilégios.
Errado = Os funcionários tem contribuído muito para a racionalização dos serviços.
Certo = Os funcionários têm contribuído muito para a racionalização dos serviços.

• Comunicamos-lhe ou comunicamo-lhe – Com o pronome lhe(s) nenhuma modificação sofre o
verbo: Informamos-lhes; fazemos-lhe.
Errado = Comunicamo-lhe que estamos devolvendo as mercadorias defeituosas.
Certo = Comunicamos-lhe que estamos devolvendo as mercadorias defeituosas.

• Subscrevemo-nos ou subscrevemos-nos – Com o pronome reflexivo nos, elimina-se o “s” da forma
verbal: Queixamo-nos; esquecemo-nos; comprometemo-nos; dignamo-nos.
Errado = Esperando uma resposta favorável, subscrevemos-nos...
Certo = Esperando uma resposta favorável, subscrevemo-nos...

• Faz ou fazem – Tempo transcorrido ou fenômeno meteorológico = impessoal, terceira pessoa no
singular. Acompanhado de auxiliar (estar, dever, poder), assume a forma impessoal: Faz vinte dias que
encaminhei o relatório à Diretoria; Na próxima semana, estará fazendo dois anos que não recebo
notícias de meu país.
Errado = Fazem dez anos que desativamos a unidade industrial de Recife.
Certo = Faz dez anos que desativamos a unidade industrial de Recife.
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• Situada na rua ou situada à rua – Por se tratar de verbo de quietação (lugar fixo), constrói-se com a
preposição em: Resido na Rua Paraná, 327.
Errado = A nova filial está situada à Rua Piraí nº 110.
Certo = A nova filial está situada na Rua Piraí nº 110.

• Procedeu a ou procedeu – No sentido de efetuar, realizar, esse verbo pede objeto indireto (proceder a):
É necessário proceder a uma investigação.
Errado = O auditor procedeu uma cuidadosa verificação nos livros contábeis.
Certo = O auditor procedeu a uma cuidadosa verificação nos livros contábeis.

• A essa ou essa – Com o verbo responder, pede objeto indireto (responder a): Não responderei a esse
memorando.
Errado = Responderei já essa carta, disse a secretária.
Certo = Responderei já a essa carta, disse a secretária.

• Vir ou ver – Trata-se do verbo ver no futuro do subjuntivo: vir, vires, vir, virmos, virdes, virem.
Errado = Se você ver alguém sem o equipamento de proteção, avise a segurança.
Certo = Se você vir alguém sem o equipamento de proteção, avise a segurança.

• Somos ou somos em – A preposição em é desnecessária.
Errado = Somos em sete na seção.
Certo = Somos sete na seção.

• Obedecer ou obedecer ao – O verbo obedecer pede objeto indireto (obedecer a): Quem não obedece
às normas de trânsito deve ser punido.
Errado = Todos devem obedecer o regulamento.
Certo =Todos devem obedecer ao regulamento.

• Preço alto ou preço caro – O preço da mercadoria pode ser alto ou baixo, nunca caro ou barato. A
mercadoria é que pode ser cara ou barata: Essa mercadoria é muito barata.
Errado = O preço da mercadoria é muito caro.
Certo = O preço da mercadoria é muito alto.

• Alugam-se telefones ou aluga-se telefones – Verbo apassivado pelo pronome se concorda em número
e pessoa com o sujeito: Vendem-se casas. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular.
Observe: Fica no singular o verbo intransitivo indireto acompanhado do pronome se, porque não se
trata de voz passiva.
Dica: Aparecendo preposição (de, a), deixa-se o verbo no singular. Ex.: Precisa-se de empregados.
Errado = Aluga-se telefones.
Certo = Alugam-se telefones.
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• A Vossa Senhoria ou à Vossa Senhoria – Não se usa crase antes de expressões de tratamento:
Encaminhamos a Vossa Senhoria a documentação.
Observe: o pronome de tratamento senhora admite crase, uma vez que não se trata de expressão ou
locução: Peço à senhora que compreenda as minhas dificuldades.
Errado = Comunicamos à Vossa Senhoria que .....
Certo = Comunicamos a Vossa Senhoria que .....

• Consigo ou com você – Consigo pronome reflexivo da 3ª pessoa. Não deve ser usado em relação à
segunda pessoa. Neste caso, em vez de consigo usa-se com você, com o senhor, com Vossa Senhoria:
Presidente, há uma pessoa que deseja falar com o senhor. Só se emprega o pronome consigo na
terceira pessoa: A balconista (ela) levou a caneta consigo.
Errado = Júlio, esse cliente quer falar consigo.
Certo = Júlio, este cliente quer falar com você (contigo).

• Todo ou todo o – No singular, tem dois sentidos: sem artigo = qualquer; com artigo (todo o) = inteiro:
Todo o arquivo (= o arquivo inteiro) foi afetado pela água da chuva; Todo (= qualquer) funcionário precisa
desenvolver seu profissionalismo.
Errado = Todo o funcionário que chegar atrasado será advertido pelo chefe.
Certo = Todo funcionário que chegar atrasado será advertido pelo chefe.
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