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Redação Oficial

É a maneira de redigir os documentos oficiais, sendo específica dos órgãos 
componentes da Administração Pública.

 A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de 
linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.

A Casa Civil possui um Manual de Redação da Presidência da República - 2002. 

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/ManualRedPR2aEd.PDF



  

Formas de Tratamento
Destinatário Vocativo Envelope Tratamento Abreviatura

Oficiais até Coronel

Funcionários graduados 
(Diretores, chefes de seção)

Prezado Senhor
Ilmo. Sr. Fulano de Tal 
ou Ao Sr. Fulano de Tal, 
Diretor do...

Vossa Senhoria V. Sa.

Monsenhores, Cônegos, Padres 
e Religiosos

Reverendíssimo(a) 
Senhor(a)

Reverendíssimo(a) Senhor(a) 
Padre … 
ou Senhora Madre

Vossa Senhoria 
Reverendíssima ou 
Vossa 
Reverendíssima

V. Sa. Revma. 
ou V. Revma.

Bispos e Arcebispos Reverendíssimo Senhor Reverendíssimo Senhor D. … 
Bispo de …

Vossa Excelência 
Reverendíssimo

V. Exa. Revma.

Cardeais Eminentíssimo Senhor Eminentíssimo Senhor D. … 
Cardeal de ...

Vossa Eminência 
ou Vossa 
Eminência 
Reverendíssima

V. Ema. 
V Ema. Revma.

Papas Santíssimo Padre Santíssimo Padre Papa …
Palácio do Vaticano

Vossa Santidade V. S.

* Reitor de Universidade Excelentíssimo Senhor Exmo. Sr. Prof. Fulano de 
Tal Reitor da Universidade...

Vossa Excelência Não se utiliza

Juízes em geral e Juízes 
Auditores da Justiça Militar

Senhor Juiz Exmo. Sr. Fulano de Tal Vossa Excelência V. Exa.

Presidente da República Excelentíssimo Senhor(a) 
Presidente  da República 
Federativa do Brasil

Excelentíssimo Senhor(a) 
Fulano de Tal, Presidente da 
República Federativa do Brasil

Vossa Excelência Não se utiliza



  

Vocativo para Reitores

* Por força da tradição, o vocativo Magnífico 
ainda é utilizado para Reitor de Universidade, 
porém esse está em declínio.

Sendo a forma correta, Excelentíssimo 
Senhor e  tratamento, Vossa Excelência.



  

Formas de Tratamento
Destinatário Vocativo Envelope Tratamento Abreviatura

Procurador-Geral da República
Procurador-Geral do Estado
Procuradores-Gerais dos Tribunais
Embaixadores
Governador de Estado, Território e DF
Presidente e Membros de Assembleias 
Legislativas
Secretários e Estado
Prefeitos Municipais
Presidentes de Câmaras Municipais
Membros do Congresso Nacional
Presidente e Membros do: Supremo 
Tribunal Federal, Tribunal de Contas da 
União, Tribunais de Justiça, eleitorais 
e Regionais do Trabalho, Tribunal 
federal de Recursos, Superior Eleitoral 
e Superior do Trabalho
Vice-Presidente da República
Chefes dos Gabinetes Civil e Militar da 
Presidência
Ministros de Estado
Oficiais-Generais
Consultor-geral da República
Chefias do Estado-Maior do exército, 
da Marinha, da Aeronáutica e das 
Forças Armadas.

Excelentíssimo Senhor Exmo. Sr. Fulano de Tal Vossa Excelência V. Exa.



  

Tipos de Documentos
Ata: “É um documento em que se registram, resumidamente, mas com clareza, as 
ocorrências de uma reunião de pessoas para determinado fim.” (Odacir Beltrão)

Uma ATA compreende:

● introdução, que consta de data, hora e local da reunião, quem preside, os presentes e quem 
secretaria;

● contexto, o expediente e a ordem do dia, sendo registrados os assuntos na mesma ordem 
que foram discutidos;

● encerramento, 

● local e data;

● assinatura do secretario e do presidente e, se for o caso, de todos os presentes. 



  

Tipos de Documentos

Memorando: É uma correspondência escrita, usada na comunicação interna, utilizada entre 
chefias de um mesmo órgão; tem como principal característica a agilidade.

Um MEMORANDO compreende:

● nome do documento e número, local, data, destinatário, ementa, vocativo, mensagem, fecho, 
assinatura de quem expede e seu respectivo cargo. 

● Caso exista mais de uma pessoa responsável pela elaboração dele em um mesmo departamento, 
recomenda-se a utilização das iniciais do autor no canto inferior esquerdo do documento. (Ex.: 
João da Silva, utilizaria JS) 



  

Tipos de Documentos
Ofício: É uma correspondência escrita, de caráter formal, usada na comunicação externa, 
enviada por uma autoridade da administração pública a outra autoridade ou a um particular, 
tratando, geralmente, de assunto administrativo, obedecendo a normas específicas.

Um OFÍCIO compreende:

● número do documento, local, data, órgão expedidor, destinatário, ementa, vocativo, 
mensagem, fecho, assinatura de quem expede e seu respectivo cargo.

● Caso exista mais de uma pessoa responsável pela elaboração deste em um mesmo 
departamento, recomenda-se a utilização das iniciais do autor no canto inferior esquerdo do 
documento. (Ex.: João da Silva, utilizaria JS)  



  

Tipos de Documentos

Relatório: É um documento no qual se expõem os resultados de atividades variadas. Para 
redigir um bom relatório, não basta alinhar os fatos; deve ser objetivo e informativo.

Um RELATÓRIO compreende:

● Título, invocação, texto, fecho, local e data, e assinatura de quem apresenta o documento. 



  

Tipos de Documentos

Requerimento: Solicitação para uma autoridade, partindo de pessoa física ou jurídica.

Um REQUERIMENTO compreende:

● Vocativo, identificação do requerente, texto com a solicitação, local e data, e assinatura. 



  

Identificação do redator do documento

● Em alguns setores, vários servidores são 
responsáveis pela redação de alguns 
documentos; para a identificação de autoria se 
recomenda a utilização das iniciais em letras 
maiúsculas no canto inferior esquerdo.



  

Formatação dos Documentos

● As margens da página, superior e inferior, devem ter 5cm (20 espaços); a margem esquerda 
deve ter 3cm (12 espaços) e a direita 1,5cm (de 3 a 5 espaços);

● O nome/numeração/identificação do órgão expedidor do documento, e o local/data devem estar 
na mesma linha.

● Não há necessidade de escrever “assunto” apenas é preciso destacar a frase com negrito ou 
sublinhado.

● O parágrafo deve estar alinhado a esquerda, com 2,5cm além da margem anteriormente aplicada 
à página.

● A assinatura também deve estar alinhada a esquerda com os mesmos 2,5cm. 



  

Estrangeirismos

● Algumas palavras de outras línguas são amplamente utilizadas em nosso 
cotidiano, o que chamamos de estrangeirismo, que podem ser vistas em sua 
forma original ou adaptada ao português.

Exemplos de palavras que já constam em nosso dicionário:

● E-mail (inglês) – emeio (português)

● Buffet (francês) – bufê (português)

● Purée (francês) – purê (português). 

Atenção, a palavra pirê não existe.



  

Abreviações
Abreviaturas        ► com ponto abreviativo (ou diagonal),

                             ► acentuação normal

                             ► flexão normal

                             ► m ou M conforme regras.

Siglas                   ► sem ponto abreviativo

                             ► com letras maiúsculas

                              ► plural: duplicando as letras ou acrescentando “s” minúsculo, conforme fonética usual.

Símbolos               sem ponto abreviativo►

                              ► não utilizar pluralização

                               ► ou m conforme convenção legal. 



  

Saudações e Fechos
● No início da mensagem, não há necessidade do “Cumprimentando-o cordialmente...” 
ou “Venho por meio desta...”, primeiramente cabe esclarecer que a redação oficial 
requer impessoalidade, e a cordialidade está no modo como você redigirá o 
documento, e também está subentendido que o documento traz uma mensagem, 
não precisa explicar que através dela você solicita ou dá ciência de alguma coisa.  

● No término do texto, não é necessário colocar “Sem mais para momento, 
subscrevemo-nos” ou frase similar, pois se o texto acabou é porque já foi dito ou 
solicitado tudo o que era necessário.

● Inclui-se apenas o “atenciosamente” (para autoridades de igual ou inferior 
hierarquia) ou “respeitosamente” (para autoridades de maior hierarquia).

● E finalizando, a assinatura do remetente, sem a necessidade de colocar linha 
antes do nome, pois a pessoa sabe onde deve assinar.



  

At., Att., Atte., ou At.te?
A palavra atenciosamente comumente é  utilizada de forma abreviada nos fechos, mas qual 
seria a sua correta utilização?

Primeiramente, vale lembrar que, ATT. vem de attention, do inglês e AT. vem de atenção, 
isto corresponderia à abreviatura "A/C" (ao cuidado de) que se escreve em documentos ou 
encomendas cujo destinatário se pretende especificar. 

Em inglês estaria corretamente abreviada como "Attn:". Em alguns casos também se 
verifica as abreviaturas "FTAO" (For The Attention Of) ou simplesmente "FAO" (For 
Attention Of). Em inglês, por vezes Att também pode ser a abreviação de attached 
(anexado) ou attorney (advogado).

Não há abreviação para a palavra atenciosamente em português. Essa foi popularizada na 
linguagem comercial, porém sua utilização não está correta.

 

Além de incorreta, não é considerada elegante sua utilização; ainda, a palavra escrita por 
extenso colabora com a harmonia ao texto.



  

O que mudou com o novo acordo ortográfico?
● O alfabeto ganha três letras (k, w e y);

● O trema desaparece em todas as palavras;

● Some o acento dos ditongos abertos (éi) e (ói), somente nas paroxítonas (ex.: ideia, jiboia);

● Some o acento no (i) e no (u) fortes depois de ditongos (função de duas vogais), em palavras paroxítonas, (ex.: 
Bocaiuva, feiura). Com exceção das vogais (i) e o (u) na última sílaba, como nas palavras tuiuiú e Piauí;

● Some o acento circunflexo das palavras terminadas em êem e ôo (ou ôos);

● Some o acento diferencial (ex.: pára – para). Com exceção do acento diferencial em pôr (verbo) e pôde (pretérito);

● Some o acento agudo no (u) forte nos grupos gue, gui, que e qui;

● O hífen será utilizado quando as palavras formarem: 

● nome + nome (conservando a autonomia dos elementos),

● prefixo + nome (quando juntos, os prefixos terminam e nomes inciam com a mesma letra),

● palavra precedida do prefixo vice,

● precedida do prefixo sub quando a palavra seguinte iniciar com (b, h ou r),

● nos prefixos hiper, inter e super, quando a palavra seguinte começar com (h ou r).



  

FIM
Esta apresentação é uma síntese do material apresentado no curso de 
Redação de Atos Oficiais, ministrado pelo Prof. Anélio Luiz Vasselai 
na sede da ESAF/RS, caso tenham interesse em se aprofundar no 
assunto, disponibilizarei a apostila utilizada. 

thais.brighenti@ifc.edu.br

(47) 3331-7811

Foram consultados também:

o Manual de Redação da Presidência da República - 2002;

e o Blog da Profª. Lúcia Leiro.
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