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APRESENTAÇÃO 

 

 A redação dos atos oficiais não é uma atividade arbitrária, alheia às regras que 

disciplinam a atuação pública. Deve ser embasada em dois dos princípios constitucionais 

fundamentadores dos atos administrativos: a impessoalidade e a publicidade. O Manual de 

Redação da Presidência da República expõe que: 

  

A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto da 

linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Fundamentalmente, esses 

atributos decorrem da Constituição, que dispõe, no artigo 37: ―A administração pública 

direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência [...]‖. Sendo a publicidade e a impessoalidade princípios 

fundamentais de toda administração pública, claro está que devem igualmente nortear a 

elaboração dos atos e comunicações oficiais.
1
 

 

Tais princípios ensejam que as comunicações internas e externas sejam organizadas de 

maneira a garantir a uniformidade na elaboração das comunicações, com vistas a evitar a 

ocorrência de variados problemas relativos à transmissão e recepção das mesmas. A mensagem 

de caráter público deve comunicar de modo cristalino. Por isso, é necessário que os atos 

encontrem, na padronização do seu leiaute e de seus textos, os meios para alcançar sua finalidade 

básica: comunicar com impessoalidade e clareza. A clareza do texto, aliada à correta 

diagramação do documento, possibilita a imediata compreensão do conteúdo.  

Um bom parágrafo não deve conter palavras desnecessárias, da mesma forma um texto. 

A redação oficial exige unidade, sua escrita deve observar o padrão culto da linguagem e devem 

ser observadas as formalidades que a caracterizam de modo inconfundível. A resultante é a 

racionalização do trabalho burocrático além da boa aparência e legibilidade dos atos.  

                                                 

1
 Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República. 2. ed. Brasília: Presidência da 

República, 2002. p. 8. 

 



 

 

 

8 

A normatização leva ao controle da qualidade dos atos e evita que o mesmo tipo de 

documento seja produzido nas áreas de maneira diversa, ensejando deficiências de 

comunicabilidade do texto.   

De fato, uma eficiente redação oficial pressupõe habilidades específicas do redator, e não 

apenas a observação de normas internas. Não se pode ignorar, entretanto, que as normas 

auxiliam na elaboração de texto coerente, limpo e mais comunicativo. 

Este Manual é o resultado da compilação de orientações selecionadas de diversos 

Manuais de Redação de outros órgãos públicos, de revistas de publicações técnicas, normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outros documentos correlatos. 

 Seu objetivo é orientar e padronizar a redação dos atos e comunicações oficiais do 

Instituto Nacional do Seguro Social. Com isso pretende-se que o servidor disponha de uma 

ferramenta que lhe proporcione melhores rotinas de trabalho, o aprimoramento das atividades 

administrativas, maior eficiência no fluxo da informação e eficácia na produção e gestão das 

informações.  

O resultado do processo de pesquisa é apresentado, a seguir, no CAPÍTULO I – 

COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS, onde é caracterizada a redação oficial, os princípios 

orientadores, o que são os atos administrativos, seus requisitos e classificação.  

No CAPÍTULO II busca-se retratar as espécies de atos administrativos em toda sua 

complexidade – estrutura, componentes, formatação de texto, dos títulos, dos atos 

administrativos, configuração de páginas, direcionadores para a redação de atos, tipos de 

documentos e sua estrutura, e o padrão ofício. Também são tratados neste capítulo os pronomes 

de tratamento usados nas comunicações oficiais, seu emprego, o endereçamento, o fecho das 

comunicações, as convenções gráficas. 

A seguir, no CAPÍTULO III – NORMAS PARA CITAÇÕES E REFERÊNCIAS estão 

detalhados todos os tipos de citação, suas formas de entrada nas referências, a bibliografia e os 

sistemas utilizados para referenciar documentos.  
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Finalmente, o CAPÍTULO IV trata das normas orientadoras para a elaboração de 

manuais que podem ser adaptadas para a produção de outros documentos, tais como relatórios, 

apresentações, aulas. Trata, ainda, das ilustrações tais como: tabelas, gráficos, mapas e figuras, 

em observância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
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CAPÍTULO I – COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

1. REDAÇÃO OFICIAL 

A redação oficial é a maneira de redigir as correspondências, processos e documentos 

afetos à Administração Pública. A correta redação dos atos administrativos é necessária e 

algumas características devem ser observadas na elaboração dos textos oficiais, tais como: 

objetividade e clareza – dar a impressão exata das palavras, visando facilitar a compreensão da 

informação, evitando o supérfluo, a linguagem técnica.  

A linguagem culta e o uso correto das regras gramaticais segundo os padrões e normas do 

idioma devem nortear a formalidade do texto. 

Um dos principais problemas relacionados à redação é a tendência a dizer de forma mais 

complicada, como se a forma mais obscura da escrita indique erudição e sabedoria. Ao contrário, 

a boa escrita é aquela que diz sem rodeios e de forma simples o que se pretende comunicar.  

O texto precisa ser objetivo. Para isso, frases curtas e enunciados breves facilitam a 

compreensão.  

Dessa forma, em vez de falecer usar morrer, em lugar de somente, só; de matrimônio, 

casamento
2
.  

Sentenças são bem compreendidas quando organizadas de modo positivo, em vez de serem 

construídas no modo negativo.  

Assim, não lembrar é esquecer; não comparecer é faltar; não chegar no horário é atrasar.   

Deve-se optar também pela voz ativa, pois a voz passiva resulta em uma estrutura sem 

vigor, apática.  

                                                 
2
 SQUARISI, Dad. Dicas de Português. Correio Braziliense. Brasília, 1999. 
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Nesse sentido, no lugar de a portaria foi assinada pelo Diretor usar o Diretor assinou a 

portaria. Deve-se procurar dizer o máximo com o mínimo de palavras. A concisão resulta de um 

processo simples, como ensina a jornalista Dad Squarisi
3
: 

 

Abuse de substantivos e verbos: escreva com a convicção de que no idioma só existem essas 

duas classes de palavras. As demais – sobretudo adjetivos e advérbios – devem ser usadas 

com a sovinice do Tio Patinhas. Na dúvida, deixe-os pra lá. (Normalmente) ao redigir textos 

(informativos), use substantivos (fortes) e verbos (expressivos).  

 

Não se pretende que outras classes gramaticais sejam deixadas de lado, mas, sim, que os 

adjetivos e advérbios sejam usados para tornar preciso e exato aquilo que realmente necessita de 

especificação, como por exemplo:  

 

Gato siamês é mais singular que simplesmente gato; homem, mais do que animal; laranjeira, 

mais do que árvore; árvore, mais do que planta ou vegetal. Escrever ‗foi um período difícil‘ 

constitui uma vagueza. ‗ Estive desempregado durante três meses‘ dá o recado. Não foi por 

acidente que Gonçalves Dias compôs: ‗Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá‘. Se 

tivesse dito, ‗Minha terra tem árvores/Onde canta o pássaro‘, seus versos estariam mortos e 

enterrados. Sem direito a missa
4
. 

 

Textos oficiais devem observar a:  

IMPESSOALIDADE: 

o emissor do documento não é a pessoa que o assina, mas a Instituição que ele 

representa. As comunicações oficiais devem tratar os assuntos públicos de forma 

impessoal, ou seja, sem impressões pessoais sobre o assunto. Na comunicação oficial 

se quem a subscreve representa o órgão em que exerce suas funções, é preferível 

empregar a primeira pessoa do plural.  

                                                 
3
 idem 

4
 Id. Ibidem  
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Exemplo:  

 Comunicamos a Vossa Senhoria [...]; Encaminhamos a Vossa Excelência [...]  

  Quando o ato contiver assunto de responsabilidade exclusiva e pessoal de quem o assina, 

usar a primeira pessoa do singular.  

Exemplo:  

 Atesto para fins de [...]; Em cumprimento ao despacho, certifico que [...] 

 

PUBLICIDADE:  

um dos mais importantes princípios da administração pública. Exige que um texto 

possa ser lido e compreendido pelo maior número possível de pessoas.  

PADRONIZAÇÃO: 

regras de padronização de textos visam atender às necessidades classificação, 

indexação e organização dos documentos.  

SIMPLICIDADE: 

redigir com simplicidade significa escrever para todos os tipos de leitor, seja o texto 

técnico, científico, político, econômico ou jurídico. As idéias devem ser expressas de 

maneira gradual envolvendo todas as suas implicações. O bom senso estabelece o 

equilíbrio entre a linguagem técnica e a comum.  

CLAREZA:  

é o resultado da conjugação da simplicidade, da objetividade e da concisão. Um texto 

claro possibilita a compreensão imediata, pela predominância na ordem direta das 

frases, pela rejeição de termos obscuros ou de difícil compreensão, pelo 

esclarecimento da terminologia técnica, que, dentre outras qualidades, conferem ao 

texto leveza e brevidade.  
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UNIFORMIDADE: 

comunicações oficiais devem obedecer a formatos padronizados; cada tipo de 

expediente tem suas características próprias.  

CONCISÃO: 

apresentar uma idéia com poucas palavras, sem, no entanto, comprometer a clareza. 

Uma redação concisa evita a adjetivação desnecessária, períodos extensos e 

redundância.  

COERÊNCIA e COESÃO: 

 ato oficial coerente é aquele que possui unidade de sentido, o que favorece a sua 

compreensão e, dessa forma, reduz o risco de interpretações divergentes e 

contraditórias. A coerência estabelece-se internamente, entre os parágrafos ou 

dispositivos do próprio texto. No âmbito externo, pela integração do conteúdo do ato 

com outros atos normativos em vigor (resoluções, provimentos, leis etc.).  

POLIDEZ: 

é o resultado final de uma redação, apresentando-se um texto agradável para ser lido 

e no tratamento respeitoso, digno e apropriado do emissor.  

 

2. ATOS ADMINISTRATIVOS 

Ato administrativo é ―a exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou 

de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de 

efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse público‖
5
  

                                                 
5
José dos Santos Carvalho Filho apud  Nogueira, 2005. 
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Para Justen Filho apud Nogueira, 2005, ―ato administrativo é uma manifestação de 

vontade funcional apta a gerar efeitos jurídicos, produzida no exercício de função 

administrativa”. 

 

São atos da Administração Pública  

 

toda manifestação unilateral, que se forma com a vontade única da Administração Pública 

que agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 

extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. 
6
 

 

 A redação dos atos oficiais deve perseguir a eficiência. Para isso é necessário observar 

princípios elementares de estruturação de texto. O resultado será uma escrita que privilegie a 

transparência, a comunicabilidade e a clareza da exposição. Um texto eficiente e claro deve-se 

ao modo de dizer e não àquilo que se diz.   

Os requisitos e a descrição dos atos administrativos estão discriminados e descritos no 

QUADRO 1.   

 

QUADRO 1 – REQUISITOS E DESCRIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS  

REQUISITOS DESCRIÇÃO 

COMPETÊNCIA 

 

Poder atribuído ao agente da Administração Pública para o desempenho de 

suas funções. Nenhum ato administrativo é válido, se o agente que o realiza 

não está investido de poder legal para assiná-lo. 

 

FINALIDADE 

 

É o resultado que a Administração quer alcançar com a prática do ato. A 

finalidade do ato administrativo é aquela que a lei indica, implícita ou 

explicitamente. 

 

                                                 
6
 (MEIRELLES, 1998:131) 
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REQUISITOS DESCRIÇÃO 

FORMA 

 

Característica exterior dos atos administrativos. A forma normal do ato 

administrativo é a escrita, embora existam atos consubstanciados em ordens 

verbais e até mesmo em sinais convencionais. 

 

MOTIVO 

 

É a situação de fato e de direito que determina ou autoriza a emissão do ato 

administrativo. 

 

OBJETO 

 

Todo ato administrativo tem por diretriz a criação, modificação ou 

comprovação de situações jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou 

atividades sujeitas à ação do Poder Público. Deve ser lícito, moral, possível e 

certo. 

 

Fonte: adaptado do Manual de Atos e Comunicações Oficiais. Universidade Federal Fluminense, 2003. 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Atos administrativos são classificados quanto aos seus destinatários, em atos gerais e 

individuais; quanto ao seu alcance, em atos internos e externos; quanto ao seu objetivo, em atos 

de império, de gestão e de expediente, quanto ao seu regramento, em atos vinculados e 

discriminatórios. 

 

QUADRO 2 – CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS   

CLASSIFICAÇÃO D E S C R I Ç Ã O 

GERAIS 

 

São aqueles expedidos sem destinatários determinados, com finalidades 

normativas, e alcançam todos os sujeitos na mesma situação de fato abrangida 

por seus preceitos. São atos de comando abstratos e impessoais, semelhantes 

aos da lei, revogáveis a qualquer tempo, prevalecendo sobre os atos individuais. 

INDIVIDUAIS 

 

São todos os que se dirigem a destinatários certos, criando-lhes situação 

jurídica particular. O mesmo ato pode abranger um ou vários sujeitos, desde 

que sejam individualizados. 

INTERNOS 

 

São aqueles cujo âmbito de atuação é restrito à própria organização 

administrativa. Dirige-se diretamente ao pessoal integrante da administração. 

Não dependem de publicação no órgão oficial para sua vigência. 
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CLASSIFICAÇÃO D E S C R I Ç Ã O 

EXTERNOS 

 

São os que transpõem os limites da Administração e se dirigem aos cidadãos 

em geral, e em certos casos, aos próprios servidores, provendo sobre seus 

direitos, obrigações, negócios ou sua conduta perante a Administração. Só 

entram em vigor ou em execução, após divulgação pelo órgão oficial, dado o 

interesse do público no seu conhecimento. 

DE IMPÉRIO OU DE 

AUTORIDADE 

 

São os que a Administração pratica usando sua supremacia sobre o 

administrado ou servidor, impondo-lhe obrigatório atendimento. 

DE GESTÃO 

 

São aqueles que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os 

destinatários. Ocorre em atos de administração dos bens e serviços públicos e 

nos atos negociais com os particulares que não exigem coerção sobre os 

interessados. 

 

DE EXPEDIENTE 

 

São os que se destinam a dar andamento aos processos e papéis que tramitam 

nas repartições públicas, preparando-os para a decisão de mérito a ser proferida 

pela autoridade. São atos de rotina interna, normalmente praticados por 

servidores, sem competência decisória. 

VINCULADOS OU 

REGRADOS 

 

São aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua 

realização, limitando a liberdade dos administrados, que fica adstrita a 

pressupostos da norma legal para a validade da atividade administrativa. 

DISCRICIONÁRIOS 

 

São os atos em que a Administração pode optar por uma dentre várias soluções 

possíveis, todas válidas perante o Direito. Haverá liberdade para que o 

Administrador escolha uma das opções admitidas pela lei segundo critérios de 

oportunidade, conveniência, justiça e eqüidade próprios da autoridade, porque 

não definidos pelo legislador.
7
 

O Administrador pode escolher se pratica e quando pratica o ato, mas ainda 

deverá observar aspectos como competência, forma e finalidade descritos na 

norma. 

Fonte: adaptado do Manual de Atos e Comunicações Oficiais. Universidade Federal Fluminense, 2003. 

 

 

 

                                                 
7
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 17ª Ed, 2004. 
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CAPÍTULO II - ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

1. ATOS NORMATIVOS  

São aqueles que contêm um comando geral visando a correta aplicação da lei. O objetivo 

imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser observada pela Administração e para com os 

administrados (lei complementar, lei ordinária, lei delegada,  medida provisória, decreto, 

regulamento, regimento, resolução). 

   

QUADRO 3 – ATOS NORMATIVOS: TIPO, FINALIDADE, EXPEDIDOR 

TIPO FINALIDADE EXPEDIDOR 

RESOLUÇÃO 

Utilizada para estabelecer procedimentos ou 

diretrizes gerais orientadoras da ação dos 

órgãos e unidades, para fiel aplicação da 

política e da programação da Autarquia e 

dispor sobre matéria de sua competência 

específica.  

Presidente 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Utilizada para normatizar e disciplinar a 

aplicação de leis, decretos, regulamentos e 

pareceres normativos de autoridades do 

Poder Executivo. 

Presidente 

MEMORANDO CIRCULAR 

NORMATIVO 

Utilizado para comunicar e orientar órgãos e 

unidades, quando se tratar de assunto 

relevante e urgente. Sua validade é de até 

sessenta dias. Nesse prazo, deverá ser 

promovida a elaboração e expedição do ato 

normativo competente, quando for o caso. 

Diretoria (s)
8
 

Fonte: adaptado do Manual de Comunicação Administrativa e Resolução nº 70/INSS/PRES, de  6 de outubro de 

2009. 

 

                                                 
8
É vedada a expedição de atos normativos pelas unidades e órgãos descentralizados. Esses podem propor alterações 

ou estabelecer rotinas, desde que não contrariem as normas estabelecidas oficialmente. 
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 1.1 ASPECTOS TÍPICOS DO TEXTO LEGAL 

A correta estruturação do texto facilita a compreensão das conexões entre os dispositivos 

e evita dúvidas quanto a situações específicas ou excepcionais. Por isso, é muito importante que 

os atos normativos sejam elaborados com a mesma forma do texto legislativo, com a divisão do 

assunto em artigos, parágrafos, incisos e alíneas. A correta estruturação do texto facilita a 

compreensão das conexões entre os dispositivos e evita dúvidas em relação a situações 

específicas ou excepcionais. Além disso, favorece a remissão a determinados trechos da mesma 

norma ou de outros textos normativos.  

  

1.1.1 Atos Normativos – Rotina de Elaboração 

 

 São indicados dezenove passos que orientam a elaboração de Atos Normativos como 

exposto no QUADRO 4 – PASSO A PASSO PARA A ELABORAÇÃO DE ATOS 

NORMATIVOS. 

 

QUADRO 4 – PASSO A PASSO PARA A ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS 

PASSO DESCRIÇÃO 

1 Delimitar o problema que se pretende solucionar ou a nova regra a ser estabelecida 

2 Refletir quanto às alternativas para o enfrentamento do problema (medida administrativa, realização 

de uma campanha informativa, uma ação de fiscalização, a instauração de um processo, etc.). 

3 Buscar conhecer experiências semelhantes e as soluções alternativas adotadas para a resolução do 

problema ou a implantação de nova regra. 

4 Avaliar se a edição de um ato normativo é a melhor forma de solução para o problema, levando em 

consideração a natureza, o alcance e os benefícios que se pretende obter, bem como a adoção de 

medidas alternativas. 

5 Definir o instrumento normativo adequado. 

6 Pesquisar sobre o tema sobre o qual escreverá. Só redige bem quem conhece o assunto de que está 

tratando.  
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PASSO DESCRIÇÃO 

7 Definir os objetivos do ato. 

8 Avaliar os efeitos favoráveis e desfavoráveis da nova norma. 

9 Consultar as unidades administrativas que serão afetadas pela norma, para que apresentem suas 

contribuições. 

10 Verificar se a norma resulta em algum impacto financeiro. Em caso positivo, identificar de onde virão 

os recursos para aplicação da norma.  

11 Verificar se os benefícios estimados  justificam os custos. 

12 Verificar a compatibilidade administrativa e jurídica do ato em relação a preceitos de outros atos 

normativos em vigor ou de hierarquia superior. 

13 Pesquisar o tema objeto da norma. Já foi tratado em outros atos normativos? Esses atos ainda estão 

vigorando? Se houver outros atos a tratar do mesmo tema, revogar expressamente os dispositivos que 

contradizem o disposto no novo ato e indicar que esse novo ato complementa as informações contidas 

no (s) anterior (es). 

14 Planejar a estrutura do ato a ser elaborado, utilizando artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, se 

necessário. 

15 Utilizar termos jurídicos e técnicos apenas quando forem realmente necessários. Buscar simplificar o 

texto. 

16 Redigir frases curtas e na ordem direta. 

17 Apresentar as idéias centrais no início ou no fim da frase, para que tenham destaque. 

18 Reler o texto várias vezes para verificar se está claro. Pedir a outros que o leiam. Só assim será 

possível avaliar a capacidade de entendimento do receptor do documento.  

Fonte: adaptado do Manual Padronização de Atos Oficiais Administrativos, Tribunal Regional Eleitoral de Minas 

Gerais. Belo Horizonte, 2008.  

 

1.1.2 Estruturação dos Atos Normativos 

 

Os atos normativos devem obedecer à estruturação demonstrada no QUADRO 5 – 

ESTRUTURAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS. 
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QUADRO 5 – ESTRUTURAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 

ESTRUTURAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 

PRIMEIRA 

PARTE: 

PRELIMINAR 

EPÍGRAFE 

 ―É a parte do ato que o qualifica na ordem jurídica e o situa no 

tempo, por meio da data, da numeração e da denominação‖.
9
  

— Deve, ainda, conter a sigla da unidade administrativa e ser 

grafada em caixa alta e negrito. A numeração dos atos deve ser 

expressa em algarismos arábicos, sem utilizar o numeral zero à 

esquerda e é sequencial, própria da cada órgão ou unidade do INSS. 

A numeração reinicia a cada ano civil.  

— No caso de ato conjunto a numeração será feita pela unidade a 

que esteja vinculada a primeira autoridade indicada na autoria.  

— Instruções Normativas e Resoluções devem ser numeradas em 

ordem sequencial, sem interrupção quando do inicio de ano civil. 

— A data deve ser indicada usando-se algarismos arábicos para o 

dia, sem o numeral zero à esquerda; o mês escrito por extenso; e o 

ano grafado com os quatro dígitos.  

Exemplo:  

Resolução nº 70/INSS/PRES, de 6 de outubro de 2009. 

EMENTA 

É a parte do ato que sintetiza o seu conteúdo. Todos os atos deverão 

conter ementa, à exceção das portarias que tratem de nomeação, 

designação, exoneração ou dispensa de pessoal.  

Deverá explicitar o objeto do ato de modo conciso e sob a forma de 

título. Será grafada em itálico. 

Exemplo:  

Dispõe sobre a elaboração, a redação e a alteração dos atos 

administrativos no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS 

FUNDAMENTAÇÃ

O LEGAL 

Identifica o respaldo legal da norma.  

O titulo FUNDAMENTAÇÃO LEGAL deve ser grafado em 

maiúsculas e em negrito, seguido de dois pontos ( : )  

As normas serão citadas em obediência à hierarquia das Leis, a 

saber:  

Constituição, Lei Complementar, Lei Ordinária, Decreto-Lei, Lei 

Delegada, Medida Provisória, Decreto e normas infra-legais - 

                                                 

9
 Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República. 2. ed. Brasília: Presidência da 

República, 2002. p. 93 
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ESTRUTURAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 

Instrução Normativa, Resolução e Portaria.  

Em relação às datas, devem ser listadas em ordem crescente. 

PREÂMBULO 

Inicia a resolução e não integra a matéria normatizada, que 

corresponde ao texto. Contém a declaração do cargo de que se acha 

investida a autoridade, grafada em letras maiúsculas e em negrito, 

bem como os dispositivos legais que dão suporte a sua edição. É 

aberto com a nominação do expedidor do ato.  

Nas considerações, deve-se citar a norma que fundamenta o ato.  

O preâmbulo se encerra com a expressão RESOLVE, registrada em 

um novo parágrafo e grafada em letras maiúsculas.  

Exemplo:  

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, no uso da competência que lhe confere ( o 

Decreto [...]) 

ENUNCIADO E 

ESPECIFICAÇÃO 

Compreende o objeto da norma e a especificação do âmbito de sua 

aplicação, respectivamente. O Enunciado do objeto e o âmbito de 

aplicação das disposições normativas deverão ser indicados no 

primeiro artigo da norma, de forma específica.  

SEGUNDA PARTE: NORMATIVA 
Compreende o texto normativo de conteúdo substantivo relacionado 

com a matéria a ser regulada.  

TERCEIRA PARTE: FINAL 

Compreende as disposições necessárias à implantação da norma, as 

disposições de caráter transitório, a cláusula de vigência e a cláusula 

revogatória. 

CLÁUSULA DE VIGÊNCIA: dispõe sobre a data em que o 

dispositivo entra em vigor: se na data de sua publicação, se em data 

futura ou se após determinado período.  

CLÁUSULA REVOGATÓRIA: é o artigo de deve indicar 

expressamente os dispositivos revogados. 

Fonte: adaptado do Manual de Comunicação Administrativa - Resolução nº 23/INSS/PRES, de 18 de agosto de 2006 e  da Resolução nº 

70/INSS/PRES, de 2009. 

 

I –  CLÁUSULA DE VIGÊNCIA 

 Estabelece a data de entrada em vigor da deliberação. Ao fixar o prazo é preciso 

determinar a referência para o início de sua contagem.  

Exemplo:  
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Art. 7º. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

ou 

Art. 7º. Esta resolução entra em vigor trinta dias a partir da data de sua publicação. 

 

II –  CLÁUSULA DE REVOGAÇÃO 

 De acordo com o estabelecido no art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro 

de 1998, a cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais 

revogadas (redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001). 

 Por associação, o mesmo vale para dispositivos específicos de normas administrativas, 

que também devem ser revogados expressamente.  

 Assim, é considerado incorreto, o uso de cláusula revogatória do tipo Revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Revogam-se as disposições em contrário Art. 17. Ficam revogados os arts. [...] e [...] da Portaria 

nº[...], de [...] de[...] de [...].  . 

Art. 17. Fica revogada a Resolução nº 1.243 de 25 de 

novembro de 2003. 

 

 

 

OBSERVAÇÃO quanto ao uso dos “CONSIDERANDOS” 
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I – Ao redigir uma resolução, deve-se evitar muitas considerações sequenciadas em 

parágrafos distintos com o objetivo de justificar a edição do ato normativo. Se for o caso, a 

consideração deve ser feita no próprio preâmbulo:  

Exemplo: 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no 

uso da competência que lhe confere (o Decreto, a Lei) e considerando a decisão do Tribunal de 

Contas da União [....]  

 

RESOLVE: 

 

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

  

II – Entretanto, em alguns casos, a redação das considerações é primordial para explicitar 

as razões da edição de determinado ato. 

Cita-se a edição de uma resolução com o único objetivo de revogar outra em vigor. Nesta 

situação, seria por meio dos ―considerandos‖ que se apresentariam as razões para a revogação do 

ato citado.  

Nesse caso, no lugar de grafar um considerando para cada parágrafo, recomenda-se 

redigir um único considerando ao final do preâmbulo, seguido de dois pontos (:).  

Na sequencia redigir os parágrafos que fundamentam a revogação do ato e numerá-los 

com letras, seguidas de ponto (a.). Dar um espaço e começar a frase.  

Cada parágrafo será separado do seguinte por ponto e vírgula (;). O penúltimo parágrafo, 

após o ponto e vírgula será acrescido da conjunção aditiva e.   

A última frase encerra-se com vírgula, antes do comando RESOLVE. 
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Exemplo: 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no 

uso da competência que lhe confere (o Decreto, a Lei) e da decisão do Tribunal de Contas da 

União – TCU [...] e considerando: 

a. que a Resolução nº [...] deste Instituto Nacional do Seguro Social, de [...] de [...] de 

[...], apresenta comandos que se contrapõem à nova orientação do TCU; e  

b. que a Lei nº [...] normatiza [...], 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica revogada a Resolução nº [...], de [...] de [....] de[...]. 

Art. 2º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 

1.1.3 Componentes do texto normativo 

 Ao elaborar ato normativo observar a mesma estrutura de um texto legislativo. O 

assunto deve ser dividido em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, os chamados 

componentes do texto legal, apresentados no QUADRO 6. 

 

QUADRO 6 – COMPONENTES DE TEXTO LEGAL 

DENOMINAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

ARTIGO Art. 

Unidade básica de articulação do texto normativo, indicado pela 

abreviatura ―Art.‖, seguida de numeração ordinal até o nono. A partir 

do décimo, a numeração passa a ser cardinal seguida de ponto. A 

numeração do artigo é separada do texto por dois espaços em branco, 

sem traços ou outros sinais.  

PARÁGRAFO  § 

Indicado pelo sinal §, seguido de numeração ordinal até o nono. A 

partir do décimo, a numeração passa a ser cardinal. A numeração do 

parágrafo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou 

outros sinais. No caso de haver apenas um parágrafo, utiliza-se a 

expressão ―Parágrafo único‖, acompanhada de ponto.  

INCISO 
ALGARISMO 

ROMANO 

Representado por algarismo romano seguido de travessão entre espaços 

em branco. O texto inicia com a letra minúscula e termina com ponto e 
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DENOMINAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

vírgula, salvo o do último que termina em ponto. Aquele que se 

desdobrar em alíneas, termina com dois pontos. Recomenda-se utilizar as 

conjunções “e” ou “ou” no penúltimo inciso, conforme a sequencia de 

dispositivos seja, respectivamente, cumulativa ou disjuntiva.  

ALÍNEA 
LETRA 

MINÚSCULA 

Representada por letra minúscula seguida de parêntese separado do texto 

por um espaço em branco. O texto é iniciado com letra minúscula e 

termina com ponto e vírgula, salvo quando se desdobrar em itens. Esse 

termina com dois pontos. A última alínea do último inciso termina com 

ponto. Recomenda-se utilizar as conjunções “e” ou “ou” no penúltimo 

inciso, conforme a sequência de dispositivos seja, respectivamente, 

cumulativa ou disjuntiva. 

ITEM 
ALGARISMO 

ARÁBICO 

Representado por algarismo arábico seguido de ponto e separado do 

texto por um espaço em branco. O texto é iniciado com letra minúscula e 

termina com ponto e vírgula, salvo o último item da ultima alínea, que 

termina com ponto. Recomenda-se utilizar as conjunções “e” ou “ou” no 

penúltimo inciso, conforme a sequencia de dispositivos seja, 

respectivamente, cumulativa ou disjuntiva. 

CAPÍTULO 
ALGARISMO 

ROMANO 

Identificado por algarismo romano. Nome centralizado e grafado em 

caracteres maiúsculos, sem negrito. 

SEÇÃO e 

SUBSEÇÃO 

ALGARISMO 

ROMANO 

Identificadas por algarismos romanos. Nome centralizado e grafado em 

caracteres minúsculos, negritados ou ―caracteres que as coloquem em 

realce‖ (art.8º VIII da Resolução nº 70/ INSS/PRES, de 2009). 

TÍTULO e LIVRO 
ALGARISMO 

ROMANO 

Identificados por algarismos romanos. Nome centralizado e grafado em 

caracteres maiúsculos, negritados. 

PARTE 

PARTE GERAL 

PARTE ESPECIAL 

NUMERAL 

ORDINAL 

Identificada como Parte Geral ou Parte Especial ou subdividida em 

partes expressas em numeral ordinal, por extenso. Nome centralizado e 

grafado em caracteres maiúsculos, negritados. 

NUMERAIS (palavras) ou ALGARISMOS 

 

São usados apenas numerais (palavras), exceto no caso das unidades de 

medida, unidades monetárias e valores percentuais, que são expressos 

com algarismos, seguidos de numerais (palavras) entre parênteses. 

SIGLAS 

 

Usar apenas siglas consagradas pelo uso. Observar o princípio de que a 

primeira referência no texto seja acompanhada da explicitação de seu 

significado entre travessões. A partir daí, usa-se apenas a sigla.  

Importante: Não se usa o segundo travessão antes de ponto final e de 

dois pontos. 

NÚMEROS E GRANDEZAS  

 

Os múltiplos e submúltiplos de unidades de medida devem ser indicados 

pelo nome ou pelo símbolo. Este não deve ser seguido de ponto (.) ou da 

letra ―s‖ para indicar plural. Caso a grandeza seja expressa em número 

fracionário, o símbolo deve ser escrito no final, exceto quando se tratar 

de horas e minutos. Ex: 18,98m (metro); 19h32min.  

Os símbolos podem ser escritos na mesma linha dos números ou em 
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DENOMINAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

forma de expoente. Ex: 19m2 ou 19m² 

PALAVRAS E EXPRESSÕES EM LATIM 

OU EM OUTRAS LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS 

Grafadas em itálico. 

FORMATAÇÃO DO TEXTO Justificado. 

Fonte: adaptado do Manual de Padronização dos Atos Oficiais Administrativos. Tribunal Regional Eleitoral de 

Minas Gerais – TRE-MG.  Belo Horizonte, 2008 e da Resolução nº 70/INSS/PRES, de 2009. 

 

1.1.4 Regras de Formatação  

 A formatação dos atos normativos deve observar os comandos constantes do QUADRO 

7. 

 

 

QUADRO 7 – FORMATAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 

 

 

 

CONFIGURAR PÁGINA 

MARGENS 

SUPERIOR 2,00cm 

INFERIOR 2,00cm 

ESQUERDA 3,00cm 

DIREITA  1,50cm 

CABEÇALHO E RODAPÉ 1,27cm 

TAMANHO PAPEL 
A4 

(210 X 294 mm) 

FONTE: Times New Roman 

TAMANHO:  12 

TABULAÇÃO: 2,5 cm 

ENTRE LINHAS:  1,5 cm 



 

 

 

27 

ESTRUTURA DO ATO 

EPÍGRAFE 

CENTRALIZADA 

CAIXA ALTA 

TERMINA COM PONTO 

RECUO À ESQUERDA: 8,5 cm 

DAR DOIS ESPAÇOS PARA A EMENTA 

EMENTA 

RECUO À ESQUERDA: 8,5 cm 

DAR DOIS ESPAÇOS PARA A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Título FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

RECUO À ESQUERDA: 8,5 cm 

DAR DOIS ESPAÇOS PARA O PREÂMBULO 

PREÂMBULO 

TABULAÇÃO: 2,5 cm 

DAR UM ESPAÇO PARA A PRÓXIMA LINHA 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS ... 

PARTE NORMATIVA 

Art. 1º ao 9º 

Utilizar numeração ordinal. 

Não colocar ponto depois do número. 

Dar dois espaços antes de iniciar o texto. 

Iniciar o texto com letra maiúscula. 

Art. 10 em diante 

Utilizar numeração cardinal. 

Colocar ponto após o número. Exemplo: Art. 11.  

Dar dois espaços antes de iniciar o texto. 

Iniciar o texto com letra maiúscula. 

Parágrafo Único Colocar ponto após a expressão ―Parágrafo único‖. 
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Dar dois espaços antes de iniciar o texto. 

Iniciar o texto com letra maiúscula. 

No caso de se desdobrar em incisos, o  texto deve terminar em dois 

pontos ( : ). 

§ 1º e seguintes 

Não colocar ponto e nenhum sinal. 

Dar dois espaços antes de iniciar o texto. 

Iniciar o texto com letra maiúscula. 

No caso de se desdobrar em incisos, o texto deve terminar em dois 

pontos ( : ).  

Incisos 

Utilizar algarismos romanos 

Colocar traço após o algarismo ( IV - ). 

Dar um espaço antes de iniciar o texto. 

Iniciar com letra minúscula, salvo se for nome próprio.  

Terminar em ponto e vírgula ( ; ), salvo o  ultimo inciso do artigo que 

termina em ponto final. 

No final do penúltimo inciso, após o ponto e vírgula, utilizar a 

conjunção aditiva “e”. 

No caso de se desdobrar em alíneas, o texto deve terminar em dois 

pontos ( : ). 

Alíneas  

Utilizar letra minúscula seguida de parênteses ( a) ) 

Iniciar com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio. 

Terminar em ponto e vírgula ( ; ), salvo a última alínea que termina em 

ponto final. 

No final da penúltima alínea, após o ponto e vírgula, utilizar a 

conjunção aditiva “e”. 

Se o texto se desdobrar em itens, terminar com dois pontos ( : ). 

Item 

Utilizar a forma cardinal 

Colocar ponto após o número ( 1. ). 
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Dar um espaço antes de iniciar o texto. 

Iniciar com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio. 

Terminar em ponto e vírgula ( ; ), salvo o último item que termina em 

ponto final. 

Fonte: adaptado do Manual de Redação da Presidência da República, Brasília, 2002 e da Portaria 

nº1/INSS/GABPRE/CNAC, de 30 de agosto de 2010. 

 

1.3 DIVISÕES DO TEXTO 

 

 Para atos normativos extensos ou de conteúdo complexo é recomendável dividir o texto 

em partes, para facilitar a compreensão.  

A divisão é feita a partir do capítulo. Se necessário o capítulo pode ser dividido em 

seções e estas, em subseções.  

 

 

Figura 1 – DIVISÕES DO TEXTO                   Fonte: adaptado da Resolução nº 70/INSS/PRES, de 2009. 

 

Blocos de capítulos podem ser agrupados em títulos e estes podem compor livros, 

formando um código.  

 

 

Figura 2 – DIVISÃO DE BLOCOS DE CAPÍTULOS       Fonte: adaptado da Resolução nº 70/ INSS/PRES, 

de 2009. 
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Quando necessário agrupar livros, são adotadas  as partes denominadas parte geral e 

parte especial.  

 

Figura 3 – DIVISÃO DE LIVROS                       Fonte: adaptado da Resolução nº 70/INSS/PRES, de 2009. 

 

 

 Alguns tipos de agrupamento de artigos são mais comuns e recebem, de acordo com sua 

utilidade no conjunto da lei, os nomes de disposições preliminares ou disposições gerais. 

 

1.3.1 Disposições Preliminares  

Tratam da localização da norma no tempo e no espaço. A designação é usada em atos 

normativos extensos, quando se quer destacar os artigos iniciais em relação às disposições 

substantivas propriamente ditas. Contém princípios, objetivos, diretrizes e estabelecem formas de 

aplicação da norma.  

 

1.3.2 Disposições Gerais 

Essa designação pode vir no início ou no final do texto ou de alguns de seus capítulos ou 

divisões. Quando aparecem no início de texto normativo, têm a mesma função das disposições 

preliminares. Quando no início de algum capítulo, fazem o papel de disposições preliminares 

relativamente ao bloco que introduzem.  
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Se forem inseridas no final do texto, como é mais comum ocorrer, as disposições gerais 

podem reunir preceitos que são comuns a mais de um capítulo do texto, aglutinados em um 

único: 

I – os preceitos autônomos que, por falta de pertinência temática, não caberiam em 

nenhuma das divisões do texto. 

Exemplo:  

Art. 13. O Diretor de Atendimento estabelecerá as normas para regular a organização dos 

procedimentos previstos neste provimento.  

II – os comandos que estabelecem providências destinadas a operacionalizar a aplicação 

da norma. 

Exemplo:  

Art. 13. Ao final do processo seletivo para provimento do cargo de Analista 

Previdenciário, o INSS receberá uma cópia eletrônica dos arquivos contendo a relação dos 

classificados por ordem descendente, de acordo com os parâmetros estabelecidos em Edital.  

 Os títulos do texto devem ser formatados de acordo com o disposto na Resolução nº 

70/INSS/PRES, de 2009, até o item Subseção, como disposto no QUADRO 8 – 

FORMATAÇÃO DOS TÍTULOS DO TEXTO. 
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QUADRO 8  – FORMATAÇÃO DOS TÍTULOS DO TEXTO 

DISCRIMINAÇÃO NUMERAÇÃO LETRA FONTE 

NEGRITO 

SIM NÃO 

R
E

S
O

L
U

Ç
Ã

O
 N

º 
7
0

 /
 

IN
S

S
/P

R
E

S
, 
D

E
 2

0
0
9
 

PARTE ALG. ROMANOS MAIÚSCULAS 14 X  

LIVRO ALG. ROMANOS MAIÚSCULAS 14 X  

TÍTULO ALG. ROMANOS MAIÚSCULAS 14 X  

CAPÍTULO ALG. ROMANOS MAIÚSCULAS 14 X  

Seção ALG. ROMANOS MINUSCULAS 12 X  

Subseção 

(itálico) 
ALG. ROMANOS MINUSCULAS 12  X 

QUADRO ALG. ARÁBICO MAIÚSCULAS 11 X  

FIGURA  ALG. ARÁBICO MAIÚSCULAS 11 X  

ANEXO ALG. ROMANOS MAIÚSCULAS 14 X  

Fonte: adaptado, em parte, da Resolução nº 70/INSS/PRES, de 2009 

 

1.4  OS ANEXOS 

Os anexos são usados em um texto normativo para organizar dados ou informações, cuja 

apresentação no texto seja inviável ou inadequada, tais como: manuais, tabelas, fluxogramas, 

quadros, gráficos, formulários e outros.  

 O anexo deve ser instituído por um artigo do texto, podendo ser referido em outros 

artigos subsequentes. 

Exemplo:  



 

 

 

33 

Art. 13 A estrutura das carreiras de que trata essa Resolução consta do Anexo I. 

 

1.4.1 Estrutura do Anexo 

I -  título, contendo a palavra ANEXO em maiúsculas, negrito. Quando houver mais 

de um anexo, serão numerados com algarismos romanos; e 

II -  indicação, entre parênteses, abaixo do título, do artigo que instituiu o anexo. 

Exemplo:  

ANEXO 

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº....., de .. de ............ de .......) 

ANEXO V 

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº....., de .. de ............ de .......) 

 

1.5 ASPECTOS DA LINGUAGEM OFICIAL 

 A elaboração de correspondências e atos oficiais deve primar pela impessoalidade, o uso 

do padrão culto da linguagem, a clareza, a concisão, a formalidade e a uniformidade. Esses 

atributos são decorrentes da Constituição, que dispõe no artigo 31: ―A administração pública 

direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência [...]‖ 

 Em se tratando da redação oficial, é sempre a Administração Pública quem comunica 

assunto relativo às atribuições do órgão ou entidade que comunica. O destinatário dessa 

comunicação é o público, o conjunto de cidadãos, outros órgãos ou entidades públicas.  

 

1.5.1 Direcionamentos  
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 I - Os dispositivos do texto normativo devem conter comandos completos estruturados 

em frases com sentido autônomo, e não como extensão do comando RESOLVE. 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, no uso da 

competência que lhe foi conferida [...] 

RESOLVE: 

Art. 1º Transformar, sem aumento de despesas, duas 

Funções Comissionadas 6, do Gabinete da 

Presidência, em quatro Funções Comissionadas 3, 

das quais duas permanecerão no mesmo Gabinete e 

duas serão destinadas à Auditoria-Geral. 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, no uso da competência que 

lhe foi conferida [...] 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam transformadas duas Funções 

Comissionadas 6 do Gabinete da Presidência em quatro 

Funções Comissionadas 3, das quais duas permanecerão 

no mesmo Gabinete e duas serão destinadas à Auditoria-

Geral.  

Parágrafo único. O disposto no caput não acarretará 

aumento de despesas ao INSS.  

 

II - Cada dispositivo deve tratar de um único assunto. Não se deve inserir, portanto, mais 

de uma oração em um mesmo artigo, parágrafo ou inciso.  

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Art. 1º A revisão da norma que trata da concessão 

de benefício por incapacidade será feita pelo Grupo 

de Trabalho de Normas e Procedimentos 

Administrativos, presidido pelo Coordenador Geral 

Benefícios, que  convocará os membros do grupo 

de trabalho com 5 (cinco) dias de antecedência [...] 

 

Art. 1º O Grupo de Trabalho encarregado da revisão da 

norma que trata da concessão de benefício por 

incapacidade, será presidido pelo Coordenador-Geral de 

Benefício. 

Art. 2º O Coordenador-Geral de Benefícios convocará os 

membros do grupo de trabalho por meio de Convocação 

Especial publicada no Boletim de Serviço.  

Parágrafo único. A convocação deverá ser feita com cinco 

dias de antecedência 

 

III - Quando for necessária remissão a texto legal, a primeira referência deve indicar o 

número da norma, seguido da data, sem abreviação de mês e ano Essa forma também deve ser 

usada na ementa e na cláusula de revogação.  
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PRIMEIRA REFERÊNCIA: REFERÊNCIAS SEQUENCIAIS 

Lei nº 4.860, de 26 de novembro de 1965. 

 

Lei nº 4. 860, de 1965. 

 

 

IV - Nas remissões internas, deve-se explicitar o número do dispositivo. Nas remissões 

externas, deve-se indicar – preferencialmente – o resumo do conteúdo do dispositivo citado. 

REMISSÕES INTERNAS:  

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Art. 5º O encaminhamento dos autos a que o refere 

o artigo anterior [...] 

 

Art. 5º O encaminhamento dos autos a que se refere o art. 

4º desta resolução [...] 

 

 

REMISSÕES EXTERNAS: 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Art. 11. O art. 5º da Portaria nº 165, de 13 de junho 

de 1998, tem seu efeito suspenso a partir da 

vigência desta portaria. 

 

Art. 11. O art. 5º da Portaria nº 165, de 13 de junho de 

1998, o qual estabelece os critérios para a participação de 

servidores contratados em grupos de estudos designados 

pelo Presidente, tem seu efeito suspenso a partir da 

vigência desta portaria. 

 

 

V - Redigir a ementa de modo conciso. Quando for alterado algum ato normativo, a 

ementa do ato modificador deve reproduzir (entre aspas) a ementa do ato modificado. 

Exemplo:  

Altera a Resolução nº 21/INSS/PRES, de 21 de novembro 

2010, que “aprova o Manual de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade”. 
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VI - Ao elaborar um ato que altere outro ato normativo, não se deve renumerar artigos e 

outros dispositivos do texto alterado.  

Exemplo:  

Se necessária a inserção de um artigo entre o 2º e o 3º, deve-se criar o art. 2–A.  

VII - Deve-se evitar construções explicativas, justificativas ou exemplificativas 

(advérbios ou adjetivos dispensáveis). 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Art. 1º Fica terminantemente proibido o acesso às 

dependências do prédio sem o crachá de 

identificação. 

 

Art. 1º Fica proibido o acesso às dependências do prédio 

sem o crachá de identificação. 

 

VIII - Empregar palavras e expressões de uso corrente, salvo quando se tratar de assunto 

técnico que exija nomenclatura própria. 

Exemplo:  

Art. 6º São transgressões disciplinares: 

(...) 

II – adiar (e não procrastinar) o cumprimento de decisão do diretor. 

 

IX - Usar o futuro do presente do indicativo e o presente do indicativo para obter 

imperatividade. 

Exemplo:  

Art. 7º A Presidência informará os servidores sobre os prazos para a interposição de 

recursos. 

X - Observar atentamente o uso correto dos verbos dever e poder. 
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EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Art. 18. A Coordenação-Geral de Tecnologia da 

Informação deverá garantir a segurança das 

comunicações institucionais informatizadas. 

 

Art. 18. A Coordenação-Geral de Tecnologia da 

Informação garantirá a segurança das comunicações 

institucionais informatizadas. 

 

 

IMPORTANTE 

Há situações em que o verbo dever parece ser o mais adequado. São aquelas em que os 

comandos expressos pelo verbo, sem perder o sentido de obrigatoriedade, apresentam-se como 

um requisito a ser necessariamente cumprido para a consecução de um objetivo, geralmente 

estabelecido como uma faculdade para o destinatário da norma. 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Art. 18. O recurso será protocolado no prazo 

de três dias contados da data da publicação da 

decisão.  

Art. 18. O recurso deverá ser protocolado no 

prazo de três dias contados da data da 

publicação da decisão. (Apresentar o recurso é 

uma faculdade.) 
 

 

XI - Preferir o singular — no texto normativo prefere-se o singular que é mais conciso. 

Na maioria das vezes, tem efeito generalizante, fazendo com que a norma se dirija 

individualmente a cada um dos integrantes de um universo aberto. 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Art. 17. Serão promovidos os servidores que 

obtiverem 20% (vinte por cento) dos pontos 

distribuídos em suas avaliações de desempenho [...] 

 

Art. 17. Será promovido o servidor que obtiver vinte por 

cento dos pontos distribuídos em sua avaliação de 

desempenho [...] 
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XII - Antes de usar um termo ou expressão que tenha significado específico no texto em 

que aparece, indique o objeto ou ente que ele designa (no caso de ser um agente público ou 

privado, por exemplo) ou o conceito a que ele se refere (um termo técnico, por exemplo). 

Exemplo:  

Art. 17. A elaboração e a publicação dos atos oficiais administrativos no Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. Para efeitos desta Instrução Normativa, atos oficiais administrativos são 

documentos formais de regulamentação e comunicação, externos e internos, utilizados pelo 

INSS. 

XIII - Manter o paralelismo entre as disposições dos incisos, das alíneas e dos itens 

constantes da mesma numeração.  

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Art. 17. Compete à Comissão Fiscalizadora [...] 

I – processar e julgar [...] 

II – o exercício do poder de polícia [...] 

III – convocar os servidores [...] 

 

Art. 17. Compete à Comissão Fiscalizadora [...] 

I – processar e julgar [...] 

II – exercer o poder de polícia [...] 

III – convocar os servidores [...] 

 

 

XIV - Restringir o uso de conjunções e de pronomes relativos (que, qual, cujo). 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

É indispensável que tomem ciência dos critérios que 

se adotaram para que sejam corrigidas as provas que 

se realizaram ontem, para que se tomem medidas que 

forem julgadas necessárias.  

 

É indispensável conhecer os critérios adotados para a 

correção das provas realizadas ontem, a fim de se tomarem 

as medidas necessárias.  

 

 

XV - Evitar o uso de expressões irrelevantes, pois tornam o texto artificial.  
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Exemplo:  

A seu inteiro dispor; aproveitando o ensejo para colocarmo-nos a seu inteiro dispor; as 

consideração tecidas são realmente preocupantes; com os protestos de elevada estima e distinta 

consideração; firmamo-nos muito atenciosamente; temos a honra de; temos especial prazer em 

renovar etc. 

 

XVI - Evitar figuras de linguagem e frases ambíguas.  

Exemplo:  

O diretor convenceu o coordenador a trabalhar no fim de semana em sua sala (sala de 

quem?); ou 

Antes de o Astro-Rei aparecer no firmamento o diretor chegou à sala de reuniões.  

XVII - Dar preferência à voz ativa. 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Foram feitas muitas alterações no relatório pelos 

membros da comissão. 

 

Os membros da comissão fizeram muitas alterações no 

relatório.  

 

XVIII - Redigir da forma mais específica possível (não externar opiniões; reunir fatos). 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Não foram aceitas as mercadorias por estarem 

inadequadas.  

 

Não aceitamos os crachás por apresentarem falhas nos 

registros e fotos desfocadas.  

 

 

XIX - Expressar a mesma idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras. 

Evitar o emprego de sinônimos. 
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EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Art. 17. Os cartazes para campanha do 

agasalho serão distribuídos em todas as 

Agências da Previdência Social - APS.  

Parágrafo primeiro. Os materiais gráficos 

serão recebidos por servidor da APS e 

armazenados em local seco e limpo.  
 

Art. 17. Os cartazes para campanha do agasalho 

serão distribuídos em todas as Agências da 

Previdência Social - APS.  

Parágrafo primeiro. Os cartazes serão recebidos 

por servidor da APS e armazenados em local 

seco e limpo.  
 

 

XX - Manter a unidade do tempo e do modo verbal. 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Pediu aos concorrentes para agilizar o processo de 

inscrição e que, em caso de dúvida, recorressem à 

Comissão de Licitação.  

 

Pediu aos concorrentes que agilizassem o processo de 

inscrição e que, em caso de dúvida, recorressem à 

Comissão de Licitação.  

 

 

XXI - Verbos no gerúndio só devem ser usados para exprimir a idéia de simultaneidade 

com outros eventos e não para exprimir eventos específicos e pontuais. 

 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

A Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico 

vai estar orientando os servidores quanto as novas 

diretrizes.  

 

A Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico 

orientará os servidores quanto às novas diretrizes.  

 

XXII - Evitar:  

a) repetir palavras e utilizar palavras cognatas, tais como: designação e designado; compete e 

competente etc.; 

b) expressões regionais; e 
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c) palavras ou expressões de língua estrangeira, exceto quando indispensáveis, por se 

tratarem de designações ou expressões de uso já consagrado ou que não tenham exata 

tradução. Nesse caso, a palavra ou expressão deve ser grafada em itálico ou entre aspas.  

Exemplo:  

 ad referendum ou ―ad referendum‖; royalties ou ― royalties‖ etc.  

 

2. ATOS ORDINÁRIOS OU ATOS ADMINISTRATIVOS 

Disciplinam o funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes. São 

provimentos, determinações ou esclarecimentos endereçados aos servidores públicos a fim de 

orientá-los no desempenho de suas atribuições. Tais atos são expedidos pelos dirigentes a seus 

subordinados, observado o limite da competência hierárquica (circulares, aviso, portarias, 

ordens de serviço, ofícios, despachos, mensagem, telegrama, memorando, relatório, edital, 

requerimento, abaixo assinado).  

2.1 FORMA GERAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 A fonte (letra) básica das comunicações oficiais preconizada pelo Manual de Redação da 

Presidência da República é Times New Roman. Nas comunicações e atos oficiais do INSS, para 

maior legibilidade, opta-se por usar a fonte Times New Roman. 

 

QUADRO 9: CONFIGURAÇÃO DE PÁGINA E DO CORPO DO TEXTO 

 

 

MARGENS 

 

CONFIGURAR PÁGINA 

SUPERIOR 2,00cm 

INFERIOR 2,00cm 

ESQUERDA 3,00cm 

DIREITA  1,50cm 

CABEÇALHO E RODAPÉ 1,27cm 
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CORPO DO TEXTO 

TAMANHO PAPEL A4 - (210 X 294 mm) 

FONTE: Times New Roman 

TAMANHO:  12 

TABULAÇÃO: 2,5 cm 

ENTRE LINHAS:  1,5  

ESPAÇAMENTO ACIMA DO PARÁGRAFO 0,00cm ou 0pt. 

 ESPAÇAMENTO ABAIXO DO PARÁGRAFO 0pt. 

Fonte: adaptado, em parte, da PORTARIA Nº 1/INSS/GABPRE/CNAC, DE 30 DE AGOSTO DE 2010. 

 

2.1.1 Formatação Básica  

 A formatação padronizada de cada ato objetiva promover a rapidez na sua elaboração 

compreensão do documento, bem assim facilitar a juntada a processos, a sua inclusão em 

arquivos eletrônicos ou tradicionais. O QUADRO 10 - FORMATAÇÃO BÁSICA DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS indica os parâmetros definidos para a formatação de documentos. 

 

2.1.2 Numeração dos Documentos  

 Documentos são numerados em ordem crescente cronológica ou, em situações especiais, 

de acordo com o critério estabelecido pelo emissor.  

 Geralmente deve-se reiniciar a numeração ao início de cada ano, a partir do número 1 

(um).  
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 As Instruções Normativas e Resoluções, ―[...] serão enumeradas em ordem sequencial, 

sem interromper a sequencia a cada ano‖.
10

 

 

2.1.3 Folhas de Continuação  

Em qualquer ato oficial administrativo as folhas de continuação deverão ser numeradas e 

identificadas. Serão anotadas abaixo do cabeçalho.  

Seu conteúdo, entre parênteses, deverá conter: o número respectivo da folha sequencial, o 

tipo do ato institucional e a data. Alinhamento à esquerda,  tamanho da fonte 7.  

 

Exemplo: 

 

 

 (fl. 2 do Memorando nº 12/INSS/GABPRE/CNAC, de 27.8.2010) 

                                                 
10

 RESOLUÇÃO Nº 70, DE 2009, art. 3º. III, §6º 
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QUADRO 10 – FORMATAÇÃO BÁSICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS  

DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÃO EXEMPLO 

TAMANHO DO PAPEL A4  

CABEÇALHO LOGOMARCA CENTRALIZADA 

I  

D 

E 

N 

T 

I 

F 

I 

C 

A 

Ç 

Ã 

O 

DO ÓRGÃO 

EXPEDIDOR 

TEXTO 

CENTRALIZADO, 

CAIXA ALTA, 

NEGRITO 

DIRETORIA DE ATENDIMENTO 

FONTE TIMES NEW ROMAN  

TAMANHO 7  

RODAPÉ 

DA UNIDADE 

 

TEXTO 

CENTRALIZADO, 

CAIXA BAIXA, 

NEGRITO 

Coordenação de Educação Previdenciária 

FONTE TIMES NEW ROMAN 

TAMANHO 7 

DA SUBUNIDADE 

TEXTO 

CENTRALIZADO, 

CAIXA BAIXA,  

SEM NEGRITO 

Divisão de Gerenciamento da Educação Previdenciária 

FONTE TIMES NEW ROMAN 

TAMANHO 7 

CÓDIFICAÇÃO NUMÉRICA 
DO ÓRGÃO / UNIDADES 

EXPEDIDORAS 

CÓDIGO CENTRALIZADO 

01.900.021 

TAMANHO 8 

Fonte: adaptado do Manual de Padronização dos Atos Oficiais Administrativos. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Belo Horizonte, 
2008. 

 

3. ATO DECISÓRIO 

 É aquele que visa formalizar a prática dos atos de gestão consequentes da aplicação de 

normas, mediante decisão administrativa, como forma de expressar a decisão proferida pela 

autoridade. 
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3.1 DESPACHO DECISÓRIO  

Ato pelo qual a autoridade, em sua área de competência, defere, defere em parte ou 

indefere questão posta à sua apreciação, autoriza providências, ordena a execução de serviços e 

soluciona casos omissos ou que geram dúvidas na aplicação de normas. 

 

OBSERVAÇÃO: 

É possível a emissão de Despacho Decisório Conjunto, por mais de uma autoridade 

competente, de acordo com a necessidade de execução das áreas envolvidas na demanda.  

 

4. ATOS ENUNCIATIVOS  

 São aqueles em que a Administração se limita a certificar ou atestar um fato, emitir uma 

opinião sobre determinado assunto. 

 

4.1 ATA  

É o registro sucinto, escrito, das decisões e acontecimentos havidos em reunião, 

congresso, mesa-redonda, convenção, etc. Deve manter a máxima fidelidade aos fatos ocorridos. 

A ata deve ser elaborada sem rasuras nem emendas, com entrelinhamento simples. Os 

numerais devem ser escritos por extenso, evitando-se as abreviaturas. Admite-se, porém, que os 

numerais sejam repetidos, em algarismos, entre parênteses, para facilitar a visualização.  

Exemplo: O saldo é de um milhão, seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e 

vinte e oito centavos (R$1.000.637,28). 
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QUADRO 11 – ESTRUTURA DA ATA 

DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

Timbre 

Identifica o órgão INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL seguido da 

identificação da unidade administrativa, de acordo com o disposto na RESOLUÇÃO Nº 

83/INSS/PRES, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2010. 

Emitente 

 

A ata é normalmente redigida por um secretário efetivo ou, na falta deste, por um 

secretário eventual (ad hoc), designado para a ocasião. Pode ser emitida por unidades 

administrativas, conselhos, colegiados, comissões e grupos de servidores que se reúnam 

com fins organizacionais definidos. 

Numeração 

e 

Índice 

No índice, constam nome e número do ato, seguidos da sigla da unidade responsável pela 

elaboração do documento.  

Exemplo: ATA Nº 28 DIROLF. Logo abaixo, constam entre parênteses a data – composta 

por dia, mês e ano –, a hora e o número do procedimento – se for o caso – ao qual a ata 

será incorporada (14.5.99 – 13h – Processo nº....).  

Esses elementos são grafados em negrito e posicionados de forma centralizada no papel. O 

segundo bloco de informação traz ementa com síntese do assunto principal da reunião.  

Exemplo: Ata do pregão nº. ..../... para aquisição de material de consumo. 

Comunicação 

É o conteúdo da ata. Convém que a ata seja elaborada em linguagem clara e concisa. O 

padrão da escrita deve ser o da língua culta, observando-se os princípios de 

impessoalidade e formalidade. Compõe- se, via de regra, de abertura, legalidade, relação 

nominal dos participantes, trecho e fecho. Essas partes não se encontram subdivididas no 

documento, mas apresentam-se sequenciadas, acompanhando o fluxo da informação. É 

possível, assim, reconhecê- las na estrutura do texto. 

Abertura 

A abertura da ata se faz com a indicação, por extenso, do dia, mês, ano e hora da reunião, 

além do local em que está sendo realizada, nome da  unidade ou órgão que está reunido, 

nome do presidente e do secretário, bem como a finalidade da reunião.  

Exemplo: Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e três, às catorze horas, 

reuniram-se, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação do Instituto 

Nacional do Seguro Social, o pregoeiro e a equipe de apoio, nomeados pelas Portarias n. ... 

/ 2007 e .../ 2007, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as ―Propostas de 

Preços‖... 

Legalidade 

A menção à legalidade faz-se nos casos em que norma vigente na                instituição 

exija quórum para validar as decisões da reunião. Se assim o for, deve-se declarar a 

legalidade da reunião, por existir quórum, conforme a norma. 

Relação Nominal 

Faz-se em seguida a indicação nominal dos presentes. Em reuniões com muitos 

participantes, indica-se apenas o número de presentes, acrescentando-se o termo conforme 

lista de presença.  

Exemplo: Estiveram presentes à reunião os seguintes membros do conselho: [ ...] ; ou 

Estiveram presentes quatro coordenadores e vinte chefes de seção, conforme lista de 
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DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

presença. 

Texto 
É o registro em si dos acontecimentos. Deve ser sintético e fiel aos fatos (vide os 

comentários iniciais sobre as características da ata). 

Fecho 

O Fecho da ata pode obedecer ao seguinte padrão: ―Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunião. E, para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada 

por mim e pelo Senhor Presidente.  

Assinatura 

É o campo formado pela assinatura da autoridade que presidiu o evento e a do secretário 

da reunião. Podem constar ainda assinaturas de outros participantes. Esses elementos 

devem ser posicionados (em relação uns aos outros) centralizadamente. 

Exemplo:  

Nome Pregoeiro 

Assinaturas e nomes dos componentes da equipe de apoio, do responsável pelo setor e dos 

licitantes 

Local e data 

Devem ser registrados por extenso e sem qualquer supressão. A grafia do mês deve ser 

feita em minúsculas (rejeitem-se, portanto, formas como BSB, 16.5.99 ou assemelhadas).  

Exemplo: Brasília, 20 de junho de 2001. 

 

Fonte: adaptado do Manual  de  Padronização dos Atos Oficiais Administrativos, TREMG. Belo Horizonte, 2008. 

 

 

IMPORTANTE 

 

 

A ata é documento de valor jurídico. Por essa razão, deve ser elaborada de tal forma que 

não se possibilite introduzir modificações posteriores à sua assinatura. Dessa forma, não há 

entrada de parágrafos – o texto é contínuo.  
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4.2 ATESTADO  

Ato por meio do qual a administração comprova fato ou situação de que tem 

conhecimento, mas que não consta de arquivo, livro, registro ou qualquer outro 

documento em poder da organização. Diz respeito a eventos passageiros, sujeitos a 

alterações sucessivas. Destina-se a comprovação de situações transeuntes, passíveis de 

modificações frequentes.   

Atestados de vida, residência, pobreza, dependência econômica, idoneidade moral 

e de bons antecedentes foram abolidos na administração federal direta e indireta pelo 

Decreto nº. 83.936 de 6 de setembro de 1979 (arts. 1º. e 2º.).  

Os atestados podem ser emitidos por qualquer dirigente do INSS, dentro dos 

limites de competência do gestor e observada a hierarquia. Possuem estrutura simples 

composta de Timbre, Índice, Comunicação, Local, Data e Assinatura.  

 

QUADRO 12 – ESTRUTURA DO ATESTADO 

DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

Timbre 

 

Identifica o órgão INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL seguido da 

identificação da unidade administrativa, de acordo com o disposto na RESOLUÇÃO 

Nº 83/INSS/PRES, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2010. 

 

Emitente 

 

Dirigentes e Assessores, nos limites de sua competência e hierarquia 

 

Índice  

Os atestados não são numerados. Basta nominá-los, já que são atos emitidos 

esporadicamente pelos gestores da instituição. Nos casos em que esses documentos 

passem a ser expedidos rotineiramente pela administração, convém numerá-los para 

facilitar a localização. 

 

Comunicação  

 

É aquilo que se atesta se possível com a indicação específica da finalidade do ato: 

Atesto para fins de comprovação junto à Receita Federal [...]. 

Nos casos em que se atesta algo acerca de alguém, deve-se fazer referência aos 



 

 

 

49 

DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

documentos de identificação da pessoa em questão, para que não haja dúvidas quanto à 

identidade dela. 

Em nenhuma hipótese, a redação do atestado pode deixar o receptor com incertezas 

sobre o que está sendo afirmado ou sobre o objeto da afirmação. 

O atestado é comumente estruturado em um único parágrafo. 

Nos casos em que houver mais de dois parágrafos, convém numerá-los a partir do 

primeiro. O parágrafo que corresponde ao campo Local e data não deve ser numerado. 

Assinatura  

É o campo formado pelo conjunto assinatura, nome e cargo da autoridade expedidora. 

Esses elementos devem ser centralizados. 

 

Local e data 

Devem ser registrados por extenso e sem qualquer supressão. A grafia do mês deve ser 

feita em minúsculas (rejeitem-se, portanto, formas como BSB, 16.5.99 ou 

assemelhadas).  

Exemplo: Brasília, 20 de junho de 2001.  

Fonte: adaptado do Manual  de  Padronização dos Atos Oficiais Administrativos, TRE/MG. Belo Horizonte, 2008. 

 

4.3 CERTIDÃO  

Ato por meio do qual a administração afirma a existência de fato ou situação que 

pode ser verificada em assentamento público (autos, procedimentos, despachos, etc.).  

Difere do atestado em dois aspectos:  

1. atém-se obrigatoriamente a documentos que se encontram em poder da 

organização; e 

2. refere-se a situações de natureza permanente. 

A certidão faz fé pública, até prova em contrário. Desde que autenticada, tem a 

mesma força probante do original. Pode ser fornecida por qualquer dirigente da 

instituição, no âmbito de sua competência. 
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QUADRO 13 – ESTRUTURA DA CERTIDÃO 

DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

Timbre 

Identifica o órgão INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL seguido da 

identificação da unidade administrativa, de acordo com o disposto na RESOLUÇÃO Nº 

83/ INSS/PRES, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2010. 

Emitente Dirigentes e Assessores, nos limites de sua competência e hierarquia 

Índice  

As certidões, por serem atos de emissão esporádica, prescindem de numeração: basta 

nominá-las. Esses documentos devem ser numerados apenas nos casos em que sua 

expedição passe a ser rotineira, a fim de facilitar a localização.  

Comunicação  

 

É aquilo que se certifica. Deve constar, no documento, a indicação específica da 

finalidade do ato: Certifico, para fins de comprovação na Secretaria da Receita Federal 

[...].  

É preciso identificar, quando for o caso, a pessoa a respeito da qual se certifica algo, 

informando, para evitar equívocos, o número de seu documento de identidade.  

Na redação da certidão, devem-se evitar ambiguidades ou incertezas acerca do que está 

sendo certificado.  

A certidão é comumente estruturada em um único parágrafo. Se houver mais de dois 

parágrafos, recomenda-se numerá-los a partir do primeiro. O parágrafo que corresponde 

ao campo Local e data não deve ser numerado. 

Assinatura  
É o campo formado pelo conjunto assinatura, nome e cargo da autoridade expedidora. 

Esses elementos devem ser centralizados. 

Local e data 

 

Devem ser registrados por extenso e sem qualquer supressão. A grafia do mês deve ser 

feita em minúsculas (rejeitem-se, portanto, formas como BSB, 16.5.99 ou assemelhadas).  

Exemplo: Brasília, 20 de junho de 2001. 

Fonte: adaptado do Manual de Padronização dos Atos Oficiais Administrativos, TRE-MG. Belo Horizonte, 2008. 

 

4.4 DESPACHO  

Ato administrativo por meio do qual a autoridade, em sua área de competência, solicita 

diligência, formula consultas jurídicas à Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, faz 

encaminhamentos, aprova pareceres e notas técnicas.  
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QUADRO 14 – CONSULTA JURÍDICA: CONTEÚDO 

CONSULTA  

JURÍDICA 

CONTEÚDO 

Fundamentação técnica e conclusiva do órgão ou autoridade consulente. 

Explicitação da dúvida jurídica. 

Informação sobre os atos e diplomas legais aplicáveis ao caso. 

Menção às opiniões contrárias que evidenciem a dúvida jurídica suscitada, quando for o caso. 

 Juntada de eventuais documentos que falicitem a compreensão e o exame da matéria.11 

Fonte: adaptado da Resolução Nº 70/INSS/PRES, de 2009. 

 

Despacho é a decisão ou o encaminhamento emanado de qualquer autoridade 

administrativa e de servidor acerca de assunto submetido a sua apreciação. Pode ser decisório – 

aquele que dá solução ao que foi submetido à autoridade e põe termo à questão; de mero 

expediente ou ordinatório – aquele que apenas dá andamento ao documento; e despacho 

interlocutório – aquele que, sem resolver terminantemente, transfere à autoridade 

hierarquicamente superior ou a outra unidade administrativa a questão posta. 

O despacho também pode ser saneador, no sentido de ser aquele que resolve as falhas 

porventura encontradas em um procedimento.  

A forma de apresentação do despacho varia de acordo com o documento que der origem à 

decisão ou ao encaminhamento. Se for um memorando encaminhado em versão impressa, via 

papeleta, o despacho poderá ser digitado ou manuscrito, posto, preferencialmente no cropo do 

documento que é parte. Quando isso não for possível, deve ser escrito em folha separada, 

observando o padrão.  

                                                 
11

 Art. 9º da Instrução Normativa Conjunta PGF/INSS n. 01/2010. 
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QUADRO 15  - ESTRUTURA DO DESPACHO 

DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

Timbre Identifica o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  

Emitente 
Dirigentes, Assessores e demais servidores, nos limites de sua competência e 

hierarquia 

Destinatário 
Dirigentes, unidades administrativas, comissões, grupos de trabalho, comitês ou 

servidores especificados. 

Numeração  Não são numerados. 

Identificação  

Codificação numeral e a denominação da unidade à qual pertence o emitente do ato, 

seguidos da data abreviada (DD/MM/AA), alinhado à esquerda.  

Exemplo: 

01.001– PRESIDÊNCIA, em 28/10/2010.        

Identificação do 

documento  

Referência do documento ao qual se refere o despacho (número do processo, do 

protocolo, do procedimento ou outro elemento que possibilite a identificação da 

referencia do despacho e número do SIPPS).  

Recuo de 8,5 cm à esquerda, Referência (Ref.:), Interessado (Int.:) e Assunto: em 

negrito, seguido de dois pontos. 

Comunicação  

É o conteúdo do despacho, a exposição do assunto, com as informações da decisão 

ou do encaminhamento. Se contiver mais de um parágrafo, numerá-los a partir do 

primeiro.  

Fecho  

Parágrafo onde se insere a expressão de fecho empregada para cada situação. 

Exemplo:  

À consideração superior;  

Encaminhe-se à (nome da unidade solicitante); e 

Restituir à [...] . 

Assinatura 
Campo formado pela assinatura, nome e cargo de quem assina do despacho. Esses 

elementos são centralizados.  

Fonte: adaptado do Manual de Padronização dos Atos Oficiais Administrativos, TRE-MG. Belo Horizonte, 2008. 
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4.5 DECLARAÇÃO  

Ato por meio do qual o servidor ou a administração afirma a existência ou inexistência de 

um direito ou de um fato. Se a manifestação parte do servidor, mesmo que sob demanda da 

instituição, a declaração é pessoal. É o que ocorre, por exemplo, quando um servidor se 

manifesta, em processo administrativo disciplinar, acerca de um fato do qual tenha 

conhecimento. 

Quando a manifestação é da própria instituição, por intermédio de seus titulares, a 

declaração é administrativa. A declaração de lotação de um servidor é exemplo de declaração 

administrativa.   

 A declaração difere do atestado apenas quanto ao objeto. Enquanto o atestado é expedido 

a favor, a declaração é feita em relação a alguém, apontando ou afirmando, às vezes, coisas 

adversas. 

 

QUADRO 16 – ESTRUTURA DA DECLARAÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

Timbre 

 

Identifica o órgão INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL seguido da 

identificação da unidade administrativa, de acordo com o disposto na Resolução nº 83 

/INSS/PRES, de 19 de fevereiro de 2010. 

Emitente Dirigentes e Assessores, nos limites de sua competência e hierarquia 

Destinatário Pessoa ou instituição solicitante 

Numeração 

As declarações, como os atestados e as certidões, são atos de emissão esporádica, 

bastando, portanto, nominá-las. A numeração desses documentos só é necessária 

quando forem eles expedidos de forma rotineira, a fim de facilitar- lhes a localização. 

Comunicação  

 

É aquilo que se declara. Indicar, preferencialmente, a finalidade do ato: Declaro para 

fins de comprovação junto à Receita Federal [...]. 

Nos casos em que se declara algo acerca de alguém, evitar quaisquer dúvidas a respeito 

da identidade da pessoa, por meio da referência aos seus documentos de identificação. 

O texto do ato deve ser redigido de maneira clara e precisa, a fim de afastar 
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DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

ambiguidades ou incertezas quanto ao conteúdo e ao objeto da declaração. 

A estrutura da declaração comporta, comumente, apenas um parágrafo. Nos casos em 

que houver mais de dois parágrafos, convém numerá-los a partir do primeiro. O 

parágrafo correspondente ao campo Local e data não deve ser numerado. 

Assinatura 

 

É o campo formado pelo conjunto Assinatura, nome e cargo da autoridade expedidora. 

Esses elementos devem ser centralizados. 

Local e Data 

 

O local e a data devem ser registrados por extenso e sem qualquer supressão. A grafia 

do mês deve ser feita em minúsculas. 

Fonte: adaptado do Manual  de  Padronização dos Atos Oficiais Administrativos, TRE-MG. Belo Horizonte, 2008. 

 

4.6 NOTA INFORMATIVA  

Ato por meio do qual o servidor se manifesta acerca de assunto submetido a sua 

apreciação, com o objetivo de melhor fundamentar questões suscitadas ou aclarar fatos relatados 

insuficientemente. Presta-se ao fornecimento de elementos que auxiliem a autoridade competente 

em seus despachos e na solução de problemas. Baseia-se, geralmente, no exame de procedimento 

ou de fato cuja descrição contribua para o esclarecimento de situações pendentes.  

A nota informativa deve se restringir ao estritamente necessário à solução do que consta 

do procedimento. O relator da informação deve se eximir de considerações subjetivas ou 

aleatórias.  

Deve-se iniciar a informação com relato sucinto da questão que motivou o ato, de forma a 

permitir ao leitor tomar conhecimento de imediato do assunto tratado no documento.  
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QUADRO 17 – ESTRUTURA DA NOTA INFORMATIVA 

DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

Timbre 

 

Identifica o órgão INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL seguido da 

identificação da unidade administrativa, de acordo com o disposto na RESOLUÇÃO Nº 

83/ INSS/PRES, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2010. 

 

Emitente 

 

 

Dirigentes, Assessores ou qualquer servidor que detenha conhecimento do assunto objeto 

da informação.  

 

Destinatário Autoridade ou dirigente solicitante. 

Numeração A critério do setor emitente. 

Índice Nome do ato e número, seguidos pelo número do processo e pelo assunto da informação.  

Vocativo Invoca o destinatário e é seguido de vírgula.  

Comunicação  

 

É o conteúdo da informação, que deve ser elaborado com clareza e concisão. Sua 

introdução deve relatar sucintamente a questão que motivou o ato, de forma a permitir 

que, de imediato, o leitor tome conhecimento do assunto tratado no documento. Deve 

discorrer sobre todas as questões demandadas ou que sejam consideradas essenciais ao 

esclarecimento da situação sob análise. 

A numeração dos parágrafos deve ser utilizada quando considerada necessária para 

facilitar remissões futuras. Logo, fica a critério do emitente, de acordo com cada 

informação redigida. 

Fecho  
Apresenta-se de forma sintética, impessoal, sem delongas.  

Exemplo: É a informação /  É o que informo ou É o que vai informado.  

Assinatura É o campo formado pelo conjunto Assinatura, nome e cargo do expedidor. 

Local e Data 

 

O local e a data devem ser registrados por extenso e sem qualquer supressão. A grafia do 

mês deve ser feita em minúsculas. 

 

Fonte: adaptado do Manual  de  Padronização dos Atos Oficiais Administrativos, TRE-MG. Belo Horizonte, 2008. 
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4.7 NOTA TÉCNICA  

Ato administrativo mediante o qual se manifesta opinião expendendo-se apreciação sobre 

assuntos jurídicos ou técnicos que envolvam estudos casuísticos de situações singulares. O 

QUADRO 18 apresenta o conteúdo obrigatório de Nota Técnica e de Parecer, bem como o seu 

encaminhamento e trâmite. 

 

4.8 PARECER  

 Parecer é uma opinião
12

, que deve ser acompanhada de documento assinado com data, nome e 

registro do profissional. É a manifestação de órgão técnico sobre assunto submetido a sua consideração. 

Deve estar sustentado em normas vigentes e seu objetivo é esclarecer, interpretar e explicar quanto a 

determinado tema cujo interlocutor não é tão especializado quanto o receptor da mensagem.   

 

4.8.1 Parecer Técnico 

Ato administrativo que se origina de órgão ou agente especializado na matéria posta à sua 

apreciação. Tem caráter meramente opinativo (ver  

 

4.8.2 Parecer Normativo  

Ato administrativo que, aprovado pela autoridade competente, é convertido em norma de 

procedimento interno, vinculando todos os órgãos hierarquizados à autoridade que o aprovou. 

                                                 
12

Para Aurélio Buarque de Holanda é a ―opinião fundamentada sobre determinado assunto, emitida por especialista‖. 

(Novo Dicionário da Lingua Portuguesa, 2ª ed. Editora Nova Fronteira, p. 1270).  
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QUADRO 18 – CONTEÚDO OBRIGATÓRIO E ENCAMINHAMENTO DE PARECERES E 

NOTAS TÉCNICAS. 

PARECERES 

 

E 

 

NOTAS TÉCNICAS 

 

CONTEÚDO OBRIGATÓRIO 

Número do processo a que se refere. 

Nome 

do 

interessado. 

Deverá ser priorizado o nome da pessoa física, quando houver. 

Os nomes das partes interessadas deverão constar em ordem alfabética. 

Quando houver mais de três interessados, o ato deverá conter o 

primeiro nome em ordem alfabética seguido da expressão ―e outros‖. 

Ementa  

da  

matéria. 

A ementa do Parecer deverá resumir aspectos importantes do 

pronunciamento, priorizando-se o mérito da questão posta sob análise, 

nela constando o objeto do processo, o entendimento exarado e a 

providência sugerida. 

Relatório. 

Apreciação das questões preliminares, quando for o caso. 

Apreciação do mérito, com os fundamentos de fato e de direito aplicáveis ao caso concreto. 

Conclusão que deverá conter opinião sobre o assunto. 

O encaminhamento a ser conferido. 

Data. 

Assinatura final e rubrica nas páginas anteriores. 

ENCAMINHAMENTO 
Deverão ser encaminhados à chefia imediata para aprovação, por meio de despacho, quando 

for o caso. 

TRÂMITE DE PARECERES A SEREM SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO SUPERIOR 

EMITIDOS PELAS APS 
ENCAMINHAR À GERENCIA EXECUTIVA A QUE ESTIVEREM VINCULADAS 

PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO. 

EMITIDOS PELAS 

GEX 

ENCAMINHAR À SUPERINTEDENCIA REGIONAL A QUE ESTIVEREM 

VINCULADAS PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO. 

EMITIDOS PELAS 

SUPERINTENDENCIAS 

REGIONAIS 

ENCAMINHAR À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. 

Fonte: adaptado da Resolução nº 70/ INSS/PRES, de 2009, art.18, §2º, I; §6º; §7º, I, II e III. 
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4.9 PROJETO BÁSICO ou TERMO DE REFERÊNCIA 

 Contratar a prestação de serviços exige a apresentação prévia de Projeto Básico ou Termo de 

Referência, elaborado, preferencialmente, por técnico com qualificação profissional pertinente às 

especificidades do serviço a ser contratado.  

 A Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 , art. 6º, inciso IX conceitua projeto básico como sendo:  

 

O conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 

 Isso quer dizer que o projeto básico consiste no mais amplo detalhamento do objeto, de 

modo que seja identificado o que pretende o órgão licitante, as circunstâncias e os modos exatos 

de realização da obra ou do serviço.  

 

4.10 RELATÓRIO  

 Relatório é um conjunto de informações utilizadas para demonstrar resultados de 

determinada atividade. 

 

4.10.1 Relatório de Viagem  

 É o documento por meio do qual são fornecidas informações sobre a viagem/visita 

realizada, indicando data, destino, duração, participantes, objetivos e atividades desenvolvidas.  

 

4.10.2 Relatório de Prestação de Contas  

 É o documento que aponta como, quando, onde e para que foram usados recursos 

financeiros destinados a suprimentos de fundos.  
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4.11 REQUERIMENTO  

 Ato ou efeito de pedir, por meio de documento por escrito ou petição, que contém uma 

reivindicação segundo as formalidades legais. É o instrumento utilizado para os mais diferentes 

tipos de solicitações às autoridades ou órgãos públicos. É um documento utilizado para obter um 

direito ou uma declaração.  

5. ATOS CONSTITUTIVOS 

 Atos constitutivos são aqueles que objetivam a tomada de decisão de assuntos gerais e 

especiais inerentes ao servidor. Têm por finalidade formalizar atos referentes a Portarias, 

Acordos de Cooperação Técnica, Convênios, Termos de Cooperação e Editais.  

 

5.1 PORTARIA  

―Ato administrativo de autoridade competente, que contém instruções acerca da aplicação 

de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral, normas de execução de serviço, 

constituição de grupos de trabalho, nomeações, demissões, punições, ou qualquer outra forma 

relativa à gestão e funcionamento do INSS‖.
13

 

Tal como a resolução ou a instrução normativa, a portaria organiza-se em ordem 

normatizadora e matéria normatizada. O preâmbulo corresponde à ordem normatizadora. Por 

sua vez, a matéria normatizada diz respeito ao texto do ato.  

 

                                                 
13

Resolução INSS/PRES Nº 70, de 2009. 
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QUADRO 19  - ESTRUTURA DA PORTARIA 

DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

Timbre 

 

Identifica o órgão INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL seguido da 

identificação da unidade administrativa, de acordo com o disposto na RESOLUÇÃO 

Nº 83/INSS/PRES, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2010. 

 

Identificação 

do 

documento 

 

 

Composta pelo nome do ato por extenso, em letras maiúsculas, seguidas do número, 

código da instituição e da unidade administrativa, seguida da data de expedição por 

extenso, em negrito.  

Exemplo:  

PORTARIA Nº 0000 /INSS/PRES, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010 

 

Ementa Contém o resumo do assunto que motivou a portaria. 

Fundamentação Legal 

Identifica o respaldo legal da norma.  

O título FUNDAMENTAÇÃO LEGAL deve ser grafado em maiúsculas, negrito, 

seguido de dois pontos (:). Na próxima linha são digitados os dispositivos legais, um 

em cada linha, separados por ponto e vírgula (;). No penúltimo dispositivo legal, depois 

do ponto e vírgula (;) deve-se colocar a conjunção aditiva e. 

Preâmbulo 

É a parte inicial da portaria. Abre com a nominação do cargo do expedidor do ato, 

seguida normalmente da expressão ―no uso de suas atribuições‖ ou equivalente e das 

considerações que justificam a expedição da portaria. Ao final desse parágrafo grafar 

considerando seguido de dois pontos. Dar dois espaços e citar a norma que 

fundamenta o ato. É finalizada com a expressão ―RESOLVE‖. 

Texto 
É o conteúdo da portaria, o que ela regula ou expressa. Tem a mesma estrutura do texto 

legislativo, com a divisão do assunto em artigos, parágrafos, incisos e alíneas.  

Cláusula de 

revogação 

Somente se admite a cláusula de revogação específica. Assim, é incorreto o uso de 

cláusula revogatória do tipo ― Revogam-se as disposições em contrário‖. 

Cláusula de vigência Dispõe sobre a entrada em vigor da portaria, com base na data da publicação do ato.  

Assinatura 

É o campo formado pelo conjunto Assinatura da autoridade que expediu o ato. É 

desnecessário o cargo abaixo da assinatura, uma vez que esse está nominado no 

preâmbulo. 

Fonte: adaptado do Manual  de  Padronização dos Atos Oficiais Administrativos, TRE-MG. Belo Horizonte, 2008. 
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5.2 CONVÊNIO  

 É um dos instrumentos de que o poder público se utiliza para associar-se quer com outras 

entidades públicas, quer com entidades privadas. É um acordo de vontades de interesse 

recíproco; as partes desejam as mesmas coisas - realizar conjuntamente uma ou várias operações 

comuns, sejam elas repasse de verbas, uso de equipamentos, de recursos humanos, de imóveis, 

de know how.  

 No entender do Ministério das Relações Exteriores apud FIOCRUZ 
14

  

―o termo convênio, embora de uso frequente e tradicional, padece do incoveninente 

do uso que dele faz o direito interno. Seu uso está relacionado a matérias sobre 

cooperação multilateral de natureza econômica, comercial, cultural, jurídica, 

científica e técnica [...]‖. 

 

5.2.1 Convênio ou Acordo de Cooperação Técnica 

 

 ―É o acordo firmado entre o INSS e outros órgãos ou entidades públicas ou entre o INSS 

e instituições privadas para realização de atividades de interesse comum dos participantes que 

não envolva repasse de dinheiro público. Depende de prévia aprovação de competente plano de 

trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as informações 

exigidas pelo Art. 116, § 1º, incisos I, II, III e VI da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993‖
15

. 

Esta é a modalidade usada para a realização de operações comuns que podem envolver a 

transferência de conhecimentos vinculada à consecução de um objetivo comum. Os entes 

combinam a operação e estipulam as recíprocas contrapartidas, visando viabilizar o alcance do 

objetivo comum almejado por ambos.  

 

5.2.2 Convênio  

                                                 
14

Disponível em: http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/cooperacao-internacional/atos-internacionais/ 

15
 idem 
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 Esse tipo de Convênio é o  

acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações 

consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como 

partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou 

indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, 

distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins 

lucrativos, visando à execução de programa de governo, envolvendo a realização de 

projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em 

regime de mútua cooperação.
16

 

 

O Convênio passa a vigorar a partir da aprovação prévia do Plano de Trabalho proposto 

pelo interessado.
17

 

  

5.3 TERMO DE COOPERAÇÃO  

 Instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão ou entidade 

da Administração Pública Federal para outro órgão federal da mesma natureza ou autarquia, 

fundação pública ou empresa estatal dependente
18

, para a execução, em regime de mútua 

colaboração, de programas, projetos e/ou atividades de interesse comum dos partícipes, que 

resulte no aprimoramento das ações de governo. 

 

5.4 EDITAL  

 É o ato administrativo pelo qual a autoridade convoca todos os interessados a 

participarem de grupo de trabalho, bem como de procedimentos de licitação, seleção, 

                                                 
16

 Portaria Interministerial MPOG/MF/Nº 127/08, de 29/05/2008 

17
RESOLUÇÃO INSS/PRES Nº 70, DE 2009 

18
 Art.1º, inciso XVIII, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n. 127/2008. 
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provimento, promoção e remoção, ou convocação de segurados e divulga as regras a serem 

aplicadas a estes.  

 

5.5 PROTOCOLO OU CARTA DE INTENÇÕES  

 É um acerto genérico que pode preceder convênio definitivo ou instrumento específico. 

Sua vigência não está vinculada a qualquer elemento ou requisito; sua determinação fica a juízo 

da autoridade competente, com base em critérios de competência e de oportunidade.
19

 

 

5.6 CONTRATO  

Instrumento jurídico em que se firmam direitos e obrigações entre duas ou mais pessoas, 

sobre objeto lícito e possível, com o fim de adquirir, modificar, extinguir ou resguardar direitos.  

Contrato administrativo é todo aquele que a Administração Pública, agindo nessa 

qualidade, firma com particular ou com outra pessoa jurídica pública, para a realização de 

serviço, execução de obra ou obtenção de qualquer prestação de serviço, tendo em vista o 

interesse público, nas condições estabelecidas pela própria Administração. Os contratos 

administrativos são regidos pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que contém as 

orientações completas sobre sua elaboração. 

 

5.7 APOSTILA   

 É um aditamento ao ato enunciativo ou declaratório de uma situação anterior criada por 

lei. É utilizada para fins de retificação ou de atualização de direitos ou dados funcionais com o 

objetivo de evitar a expedição de novo documento. ―Ao apostilar um título a administração não 

cria um direito, porquanto apenas declara o reconhecimento da existência de um direito criado 

                                                 
19

 http://www.ufmg.br/proplan/dcf_minutas.htm 
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por norma legal‖
20

. É a averbação feita abaixo dos textos ou no verso de decretos e portarias 

pessoais (nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, 

reintegração, recondução, remoção, exoneração, demissão, dispensa, disponibilidade e 

aposentadoria).  

Seu propósito é corrigir flagrante inexatidão material do texto original (erro na grafia de 

nomes próprios, lapso na especificação de datas, etc.), desde que essa correção não venha a 

alterar a substância do ato já publicado. 

Em se tratando de erro material em decreto pessoal, a apostila deve ser feita pelo Ministro 

de Estado que o propôs. Se o lapso houver ocorrido em portaria pessoal, a correção por 

apostilamento estará a cargo do Ministro ou do signatário da portaria. Nos dois casos, a apostila 

deve sempre ser publicada no Boletim de Serviço ou Boletim Interno correspondente e, quando 

se tratar de ato referente a Ministro de Estado, também no Diário Oficial da União. 

A finalidade da correção de inexatidões materiais por meio de apostila é evitar que se 

sobrecarregue a autoridade com a assinatura de atos repetidos, e que se onere a Imprensa 

Nacional com a republicação de atos. 

 

5.7.1 Forma e Estrutura  

 

QUADRO 20 – APOSTILA: FORMA E ESTRUTURA  

TÍTULO - em maiúsculas e centralizadas 

sobre o texto 

APOSTILA 

 

TEXTO Deve constar a correção que está sendo feita, a ser iniciada com a 

remissão ao decreto que autoriza esse procedimento 

DATA POR EXTENSO Brasília, em 12 de novembro de 1990 

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO, 

ABAIXO DA ASSINATURA  

NOME (em maiúsculas) 

Secretário da Administração Federal 

                                                 
20

 (NOGUEIRA, 2005) 
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No original do ato normativo, próximo à 

apostila, deverá ser mencionada a data de 

publicação da apostila no Boletim de Serviço.  

Exemplo de Apostila: 

 

APOSTILA 

O cargo a que se refere o presente ato foi transformado em 

Assessor da Diretoria-Geral de Administração, código DAS-

102.2, de acordo com o Decreto n
o
 99.411, de 25 de julho de 

1990. 

Brasília, 12 de novembro de 1990. 

NOME 

Secretaria-Geral da Presidência da República 

 

Fonte: Manual de Redação da Presidência da República, Brasília, 2002. 

6. ATOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL 

 A finalidade do ato de comunicação é transmitir uma mensagem com sucesso. Seu 

escopo é dar publicidade de um evento que aconteceu ou que está por acontecer, dar 

conhecimento a alguém da mensagem que se quer comunicar.  

 O ato de comunicação oficial quando acrescido do termo ―Circular‖ será enviado a mais 

de um destinatário, os quais deverão ser identificados no documento. 

 

6.1 OFÍCIO  

 

 Documento utilizado para a comunicação de assuntos oficiais com autoridades, órgãos 

externos ou particulares. É expedido por chefes e dirigentes de órgão ou unidade. Tem como 

finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si, e, 

também, com particulares. São instrumentos por meio dos quais gestores demonstram sua 

vontade política em se unir para realizar ações de seu interesse. 
21

  

                                                 
21

 Convênios – Conceitos. Disponível em:  portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?... 
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6.1.1 Padrão Ofício 

Tanto o ofício quanto o memorando assemelham-se na forma. Assim sendo, o Manual de 

Redação da Presidência da República (2002, p. 11-13) define que pode ser adotada uma única 

diagramação a que chama padrão ofício.  

 

QUADRO 21 – PADRÃO OFÍCIO 

PARTES DO DOCUMENTO NO PADRÃO OFÍCIO 

TIPO E NÚMERO DO EXPEDIENTE, SEGUIDO 

DA SIGLA DO ÓRGÃO QUE O EXPEDE 
 

LOCAL E DATA em que foi assinado, por extenso, 

com alinhamento à direita 
Brasília, 15 de março de 1991 

ASSUNTO: resumo do teor do documento 
Assunto: Necessidade de aquisição de novos 

computadores. 

DESTINATÁRIO: o nome e o cargo da pessoa a quem 

é dirigida a comunicação. No caso do ofício deve ser 

incluído também o endereço. 

A Sua Excelência o Senhor 

(nome) 

Governador do Estado de Minas Gerais 

CEP – Belo Horizonte. MG 

TEXTO: nos casos em que não for de mero 

encaminhamento de documentos, o expediente deve 

conter a seguinte estrutura: 

INTRODUÇÃO, que se confunde com o parágrafo 

de abertura, na qual é apresentado o assunto que 

motiva a comunicação. Evitar o uso das formas: 

―Tenho a honra de‖, ―Tenho o prazer de‖, ―Cumpre-

me informar que‖. Empregar a forma direta. 

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. 

CONCLUSÃO, em que é reafirmada ou 

simplesmente reapresentada a posição recomendada 

sobre o assunto. 

Os PARÁGRAFOS do texto devem ser numerados, à exceção do fecho. 

Quando se tratar ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS a estrutura do Ofício é: 

INTRODUÇÃO: deve iniciar com referência ao 

expediente que solicitou o encaminhamento. Se a 

“Encaminho, para exame e pronunciamento, a anexa 

cópia do telegrama nº 12, de 1º de fevereiro de 1991, 
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PARTES DO DOCUMENTO NO PADRÃO OFÍCIO 

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. 

 

do Presidente da Confederação Nacional de 

Agricultura, a respeito de projeto de modernização 

de técnicas agrícolas na região Nordeste.” 

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 ofício de mero encaminhamento. 

 

FECHO 
Ver 

8.  FECHOS PARA AS COMUNICAÇÕES (p. 89) 

ASSINATURA do autor da comunicação 

 

Espaço para assinatura 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO 

 

MARIA DOS ANZÓIS PEREIRA 

Secretária de Administração 

 

 Fonte: adaptado do Manual de Redação da Presidência da República, Brasília, 2002. 

 

6.1.2 Forma de Diagramação 

 

 Documentos do Padrão Ofício obedecerão à seguinte forma de diagramação, apresentada 

no QUADRO 22 - DIAGRAMAÇÃO.  
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QUADRO 22 – DIAGRAMAÇÃO  

 

MARGENS 

 

 

CONFIGURAR PÁGINA 

SUPERIOR 2,00cm 

INFERIOR 2,00cm 

ESQUERDA 3,00cm 

DIREITA  1,50cm 

CABEÇALHO E RODAPÉ 1,27cm 

 

 

 

CORPO DO TEXTO 

TAMANHO PAPEL A4 - (210 X 294 mm) 

FONTE Times New Roman 

TAMANHO  

TEXTO 12 

CITAÇÃO 11 

NOTA DE RODAPÉ  

10  

Times New Roman 

TABULAÇÃO: 1,25 cm 

ENTRE LINHAS:  SIMPLES 

ESPAÇAMENTO ACIMA DO PARÁGRAFO 0,00cm ou 0pt. 

 
ESPAÇAMENTO ABAIXO DO 

PARÁGRAFO 
0,14cm ou 4pt. 

Fonte: adaptado do Manual de Redação da Presidência da República, Brasília, 2002 e da PORTARIA Nº 

1/INSS/GABPRE/CNAC, DE 30 DE AGOSTO DE 2010 
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6.2 MEMORANDO  

 É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão 

dentro de uma mesma linha hierárquica ou não. Destina-se a um serviço interno e apenas a uma 

pessoa ou unidade administrativa. Seu caráter pode ser meramente administrativo ou pode ser 

empregado para a exposição de projetos, idéias, diretrizes e outros a serem adotados por 

determinado setor do serviço público.  

 A principal característica de um memorando é sua agilidade; sua tramitação pauta-se pela 

simplicidade, objetividade, clareza.  

  

6.3 MEMORANDO ―RESERVADO/CONFIDENCIAL‖ 

 Contém assunto de caráter sigiloso, no qual o emitente identifica o conteúdo do texto 

apenas em uma via, que é encaminhada em envelope fechado ao destinatário. Os demais campos 

são preenchidos normalmente. A via de controle para o arquivamento terá como referência a 

palavra ―RESERVADO‖ ou ―CONFIDENCIAL‖. Sua classificação depende do grau de proteção 

exigido: 

 

6.3.1 Confidencial 

 Documento que contem dados ou informações que, no interesse do Poder Executivo e das 

partes, devem ser de conhecimento restrito e cuja revelação não autorizada possa frustrar seus 

objetivos ou acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado.
22

  

 

6.3.2 Reservado     

 

                                                 
22

 Art. 4º, §3º, do Decreto n. 4.553/2002. 
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 Documento que contém dados ou informações cuja revelação não autorizada possa 

comprometer planos, operações ou objetivos neles previstos ou referidos
23

. 

 

6.4 CARTA 

 Objeto de correspondência, sob a forma de comunicação escrita, de natureza 

administrativa, social, comercial ou qualquer outra, que contenha informação de interesse 

específico do destinatário.  

 

6.5 TELEGRAMA 

 Tipo de mensagem expressa enviada pelos Correios. Utilizado para emissão de mensagens curtas 

e urgentes, uma vez que o prazo máximo de entrega ao destinatário é de até ―12 horas do dia útil 

subsequente ao da transmissão‖
24

 

 

6.6 FAC– SÍMILE ou FAX  

O fac–símile ou simplesmente fax é no conjunto das correspondências administrativas um 

documento sui generis.  Tanto pode ser um ato administrativo em si, com mensagem própria e numeração 

(neste caso será uma mensagem fax), quanto servir apenas de folha de rosto para o encaminhamento de 

um outro ato (como ocorre nos casos em que o emissor transmite, pelo aparelho de fax, um ofício, uma 

portaria, um relatório, entre outros). O fac–símile é antes de tudo, um meio, um instrumento de 

transmissão de mensagens. Seria, assim, mais adequado considerá– lo uma modalidade de comunicação, 

caracterizada pela agilidade. Deve ser, por isso, utilizado principalmente para a transmissão e o 

recebimento de assuntos oficiais de urgência e para o envio antecipado de documentos prementes, sendo 

obrigatório, no caso de ações judiciais, o encaminhamento posterior dos originais da documentação 

transmitida.
25

 

                                                 
23

 idem 
24

 Manual de Padronização de Atos Oficiais Administrativos do Tribunal Superior Eleitoral. 2ª ed. Brasília, 2009.  

25
 Idem.  
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6.7 E-MAIL  

 ―A comunicação interna, sempre que possível , deve ser realizada por meio eletrônico‖(Resolução 

nº 70/INSS/PRES, de 2009, art. 22).  

 O e-mail é um instrumento virtual por meio do qual se enviam mensagens de usuário a outro . 

Pode–se optar por um texto informal, em tom de conversa, ou por uma correspondência formal, o que 

dependerá da natureza do assunto e para quem a mensagem será encaminhada.  

 O Manual de Redação da Presidência da República (p. 26, 2002) ensina que ―um dos atrativos da 

comunicação por meio eletrônico é a sua flexibilidade. Assim, não interessa definir uma forma rígida para 

sua estrutura. Entretanto, deve–se evitar o uso de linguagem incompatível com a comunicação oficial‖.  

 Ferramenta cada vez mais utilizada na comunicação institucional, deve– se usar o correio 

eletrônico com discernimento, seja para a comunicação entre os servidores da organização em seus 

diversos níveis, seja na comunicação da instituição com outros órgãos.  

 A comunicação eletrônica é mais rápida do que uma carta e mais eficiente do que o telefone 

quando se trata de informações complexas.  

Contudo, pode não ser a melhor forma de comunicação. Assim, deve–se ―partir da premissa que nem 

sempre é adequado ou oportuno que o correio eletrônico substitua uma conversa, uma reunião, uma 

correspondência tradicional‖
26

. Quando se usa a correspondência tradicional o caráter institucional da 

comunicação se evidencia pela logomara da organização. Já no caso do correio eletrônico não há 

logomarca ou timbre que identifique a instituição. Tudo o que se tem são os campos: Para, CC (com 

cópia), Cco (com cópia oculta) , Assunto  e o campo destinado à mensagem em si.  

Entretanto, pode-se dar o tom de uma mensagem institucional ao se especificar no campo destinado à 

mensagem a condição do emissor e do receptor.  

 

Exemplo:  

De: Coordenação de Normas, Acordos e Convênios 

Para: Diretor de Redação do jornal ―O Globo‖.    

                                                 
26

Id. ibidem 
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Dê, então, início à mensagem.  

 A maneira como o email é estruturado melhora a legibilidade e o impacto do texto. Mensagens 

curtas podem conter uma só palavra: ―concordo‖, ―aprovo‖. Mensagens longas exigem muitos parágrafos. 

Neste caso, o conteúdo da mensagem deverá apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Estruturar a mensagem de maneira que seja fácil acompanhar as idéias.  

 Utilizar linhas em branco entre a saudação, os parágrafos e a assinatura. Deve-se usar no texto 

caixa alta e caixa baixa.  

Não usar texto só com letras maiusculas –  podem parecer agressivas,  ou minúsculas –  podem 

dar a impressão de pressa ou preguiça.  

Uma mensagem de e-mail deve apresentar somente informações indispensáveis e ser escrita em 

linguagem simples, sem o uso de expressões difíceis ou jargões. 

 Concluir a mensagem com o fecho Atenciosamente ou Respeitosamente, de acordo com o 

destinatário.  

 Inclua uma assinatura na mensagem, que poderá apresentar a titularidade, o cargo, o número do 

telefone, o endereço do site da instituição ou outro detalhe, desde que tenha, no máximo, quatro linhas.  

 

 

IMPORTANTE 

 

 

Pode-se utilizar o e-mail institucional para instruir processo administrativo. O texto é 

redigido em linguagem formal e o destinatário cientificado do objeto da solicitação.  

Assim: 
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EM VEZ DE: UTILIZAR: 

João será que pode me mandar o documento xxxx? 

Abraços 

 

João, 

Solicito o envio de cópia digitalizada do documento [...] 

para instruir o processo nº [...] SIPPS nº[...]. 

Atenciosamente 

Fulano de Tal 

Cargo 

Localidade 

 

7. PRONOMES DE TRATAMENTO 

Quase todas as modalidades de comunicação oficial seguem padrões rigorosos quanto ao 

emprego dos pronomes de tratamento, à forma dos fechos e à identificação dos signatários.   

Pronomes de tratamento são palavras ou expressões que valem por pronomes pessoais, 

tais como Senhor, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, você.  

 

7.1 CONCORDÂNCIA COM OS PRONOMES DE TRATAMENTO 

 Pronomes de tratamento se referem à pessoa com quem se fala e levam a concordância 

para a terceira pessoa. O verbo concorda com o substantivo que integra a locução: Vossa 

Senhoria se dirigirá ao porteiro; Vossa Senhoria saberá encaminhar o problema.  

 Os pronomes possessivos referentes a pronomes de tratamento são sempre os da terceira 

pessoa. 

 

EM VEZ DE: UTILIZAR: 

Vossa senhoria encaminhará vosso pedido 

 

Vossa senhoria encaminhará seu pedido 
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 Se a palavra é dirigida à pessoa com quem se fala, são usados os vocativos Vossa 

Excelência, Vossa Senhoria etc. Quando faz referência pessoal, usa-se Sua Excelência, Sua 

Senhoria etc.  

 O gênero gramatical dos adjetivos a que se referem esses nomes remete-se ao sexo da 

pessoa e não ao substantivo.  

Assim, está correto dizer:  

a) Vossa Excelência está atarefado, se o interlocutor for homem; e 

b) Vossa Senhoria deve estar satisfeita, caso seja mulher.  

 Apesar de correto gramaticalmente, deve-se evitar substituir os pronomes de tratamento 

pelas formas seu, sua, o e lhe, principalmente em relação a Vossa Excelência, Vossa Eminência 

e outros de alta cerimônia.  

Nas comunicações dirigidas a altas autoridades dos poderes da República e eclesiásticas, 

recomenda-se não abreviar os pronomes de tratamento.  

 

7.2 EMPREGO DOS PRONOMES DE TRATAMENTO 

 O Manual de Redação da Presidência da República 
27

 fixa o emprego dos pronomes de 

tratamento.  

O QUADRO 23 – EMPREGO DOS PRONOMES DE TRATAMENTO abrange as 

formas usadas para as comunicações no âmbito do serviço público.  

 

                                                 

27
Manual de Redação da Presidência da República. 2. ed. Brasília: Presidência da República, 2002. 
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QUADRO 23 – EMPREGO DOS PRONOMES DE TRATAMENTO 

DESTINATÁRIO TRATAMENTO ABREV. VOCATIVO ENDEREÇAMENTO INTERNO 

Presidente da 

República 

 

Vossa Excelência 
Não se 

usa 

Excelentíssimo 

Senhor 

Presidente 

A Sua Excelência o Senhor 

(nome) 

Presidente da República Federativa do Brasil 

CEP – Brasília. DF 

Presidente do 

Congresso Nacional 

A Sua Excelência o Senhor 

Senador (nome) 

Presidente do Congresso Nacional 

CEP – Brasília. DF 

Presidente do 

Supremo Tribunal 

Federal 

A Sua Excelência o Senhor 

Ministro  (nome) 

Presidente do Supremo Tribunal Federal  

CEP – Brasília. DF 

Vice-Presidente da 

República 

Vossa Excelência V. Exa. 

Senhor Vice-

Presidente 

A Sua Excelência o Senhor 

(nome) 

Vice-Presidente da República Federativa do 

Brasil  

CEP – Brasília. DF 

Presidente do 

Senado Federal 

Senhor 

Presidente 

A Sua Excelência o Senhor 

Senador (nome) 

Presidente do Senado Federal 

CEP – Brasília. DF 

Presidente da 

Câmara dos 

Deputados 

A Sua Excelência o Senhor 

Deputado (nome) 
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DESTINATÁRIO TRATAMENTO ABREV. VOCATIVO ENDEREÇAMENTO INTERNO 

Presidente do Senado Federal 

CEP – Brasília. DF 

Presidentes dos 

demais tribunais 

federais 

A Sua Excelência o Senhor 

Ministro (nome) 

Presidente do Senado Federal 

CEP – Brasília. DF 

Governadores de 

Estado e do Distrito 

Federal 

 

 

 

 

 

Vossa 

Excelência 

V. Exa. 
Senhor 

Governador 

A Sua Excelência o Senhor 

(nome) 

Governador do Estado de Minas Gerais 

CEP – Belo Horizonte. MG 

Presidente de 

Assembléia 

Legislativa 

V. Exa. 
Senhor 

Presidente 

A Sua Excelência o Senhor 

Deputado (nome) 

Presidente da Assembléia Legislativa do DF 

CEP – Brasília. DF 

Presidentes de 

Tribunais de Justiça 
V. Exa. 

Senhor 

Presidente 

A Sua Excelência o Senhor 

Desembargador (nome) 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul 

CEP – Porto Alegre. RS 

Vice-Governador de 

Estado 
Vossa 

Excelência 

V. Exa. 
Senhor Vice-

Governador  

A Sua Excelência o Senhor 

 (nome) 

Vice Governador  do Distrito Federal  

CEP – Brasília. DF 

Presidentes dos 

demais tribunais 

V. Exa. 
Senhor 

Presidente 

A Sua Excelência o Senhor 

Conselheiro (nome) 
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DESTINATÁRIO TRATAMENTO ABREV. VOCATIVO ENDEREÇAMENTO INTERNO 

estaduais Presidente do Tribunal de Contas do Estado de 

Goiás. 

CEP – Goiânia. GO 

Ministro de Estado 

Vossa Excelência  V. Exa. 

Senhor  Ministro  

A Sua Excelência o Senhor 

 (nome) 

Ministro de Estado da Previdência Social 

CEP – Brasília. DF 

Secretário-Geral da 

Presidência da 

República 

Senhor 

Secretário-Geral 

A Sua Excelência o Senhor 

 (nome) 

Secretário-Geral da Presidência da República 

CEP – Brasília. DF 

Consultor-Geral da 

República 

Senhor 

Consultor-Geral 

A Sua Excelência o Senhor 

 (nome) 

Consultor-Geral  da República 

CEP – Brasília. DF 

Chefe do Gabinete 

Militar da 

Presidência da 

República Senhor 

Presidente 

Senhor Ministro 

Chefe do 

Gabinete Militar 

A Sua Excelência o Senhor 

Gen. (nome) 

Ministro Chefe do Gabinete Militar da 

Presidência da República 

CEP – Brasília. DF 

Secretários da 

Presidência da 

República 

Senhor 

Secretário 

A Sua Excelência o Senhor 

 (nome) 

Secretário da ..., da Presidência da República 

CEP – Brasília. DF 

Procurador-Geral da Senhor A Sua Excelência o Senhor 
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DESTINATÁRIO TRATAMENTO ABREV. VOCATIVO ENDEREÇAMENTO INTERNO 

República Procurador Geral   (nome) 

Procurador–Geral da República 

CEP – Brasília. DF 

Chefes do Estado 

Maior de Defesa 

Senhor Chefe do 

Estado Maior de 

Defesa 

A Sua Excelência o Senhor 

 (nome) 

Chefe do Estado Maior de Defesa28 

CEP – Brasília. DF 

Oficiais Generais 

das Forças Armadas 
Senhor General 

A Sua Excelência o Senhor 

Gen. (nome) 

Hospital das Forças Armadas - HFA 

CEP – Brasília. DF 

Embaixadores 
Senhor 

Embaixador 

A Sua Excelência o Senhor 

 (nome) 

Embaixador da Nicarágua no Brasil 

CEP – Brasília. DF29 

Secretários-

Executivos de 

Ministérios 

Senhor Secretário-

Executivo 

A Sua Excelência o Senhor 

 (nome) 

Secretário-Executivo do Ministério da 

Previdência 

CEP – Brasília. DF 

Secretários 

Nacionais de 

Ministérios  

Senhor Secretário 

Nacional 

A Sua Excelência o Senhor 

 (nome) 

                                                 
28

Para dirimir dúvidas, consultar Dicionário de Formas de Tratamento, disponível em: www.books.google.com.br 

29
idem 
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DESTINATÁRIO TRATAMENTO ABREV. VOCATIVO ENDEREÇAMENTO INTERNO 

Secretário Nacional de Justiça do Ministério 

da Justiça 

CEP – Brasília. DF 

Membros de 

Assembléias 

Legislativas e 

Câmaras Municipais 

(Deputados e 

Vereadores) 

Vossa Excelência V. Exa. 
Senhor Deputado 

Senhor Vereador 

A Sua Excelência o Senhor 

 Deputado (nome) 

Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo 

CEP – São Paulo. SP 

Prefeitos Municipais 

Secretários de 

Estado e de 

Municípios 

Comandante-Geral 

do Corpo de 

Bombeiros  

Vossa Excelência V. Exa. 

Senhor Prefeito 

Senhor Secretário 

Senhor 

Comandante-Geral 

A Sua Excelência o Senhor 

 (nome) 

Prefeito Municipal de Araxá 

CEP – Araxá. MG 

Ministros do 

Supremo Tribunal 

Federal 

 Ministros do 

Superior Tribunal de 

Justiça 

Ministros do 

Superior Tribunal 

Eleitoral 

 Ministros do 

Superior Tribunal do 

Trabalho Ministros 

do Tribunal de 

Contas da União 

 Desembargadores 

Vossa Excelência V. Exa. 

Senhor Ministro 

Senhor 

Desembargador 

Senhor Juiz 

Senhor Promotor 

Senhor Procurador 

A Sua Excelência o Senhor 

Desembargador (nome) 

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 

CEP – Recife. PE 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Juiz (nome) 

Tribunal de Regional Eleitoral de Santa 

Catarina 

CEP – Florianópolis. SC 
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DESTINATÁRIO TRATAMENTO ABREV. VOCATIVO ENDEREÇAMENTO INTERNO 

de Tribunais de 

Justiça 

Juízes de Tribunais 

Regionais 

Eleitorais 

 Juízes de Tribunais 

Regionais do 

Trabalho  

Membros do 

Ministério Publico 

(Promotores e 

Procuradores) 

 Procurador-Geral 

de Justiça 

 Procurador-Geral 

do Estado 

Procurador-Geral da 

República 

 Procuradores-

Gerais junto a 

Tribunais 

Vossa Excelência V. Exa. 
Senhor Procurador-

Geral 

A Sua Excelência o Senhor 

(nome) 

Procurador-Geral de Justiça do Estado de São 

Paulo 

CEP – São Paulo. SP 

 

Demais autoridades: 

Presidentes, 

Diretores, Auditor, 

Coordenador-Geral, 

Coordenador, 

Chefe de Divisão, 

Chefe de Serviço, 

militares até Coronel 

Vossa Senhoria V.Sa. 

Senhor Presidente 

Senhor Diretor 

Senhor 

Coordenador-Geral 

Senhor Chefe de 

Divisão 

Senhor Coronel 

A Sua Senhoria o Senhor 

(nome) 

Presidente do INSS 

CEP – Brasília. DF 

Reitor  
Vossa 

Magnificência 

Não se 

usa 
Magnífico Reitor 

A Sua Magnificência o Senhor 

Prof. (nome) 



 

 

 

81 

DESTINATÁRIO TRATAMENTO ABREV. VOCATIVO ENDEREÇAMENTO INTERNO 

Reitor da Universidade de Brasília 

CEP – Brasília. DF 

Papa  Vossa Santidade 
Não se 

usa 
Santíssimo Padre 

A Sua Santidade o Senhor 

Papa (nome)  

VATICANO 

Cardeais Vossa Eminência V. Ema.  
Eminentíssimo 

Senhor Cardeal 

A Sua Eminência o Senhor 

Dom (nome) 

CEP – Brasília. DF 

Arcebispos e Bispos 
Vossa Excelência 

Reverendíssima 

V. Exa. 

Revma.  

Senhor Arcebispo 

Senhor Bispo 

A Sua Excelência Reverendíssima o Senhor 

D. (nome)  

Arcebispo do Rio de Janeiro 

CEP – Rio de Janeiro,. RJ 

Monsenhores, 

Cônegos, Padres, 

Madres e outras 

autoridades 

religiosas 

Vossa 

Reverendíssima 
V. Revma.  

Senhor Monsenhor 

Senhora Madre 

A Sua Reverência o Senhor 

Pe. (nome) 

CEP – Brasília. DF 

Fonte: adaptado do Manual de Padronização dos Atos Oficiais Administrativos. TRE-MG, 2008. 

 

 

 

7.3 ENDEREÇAMENTO NO ENVELOPE 
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Para autoridades tratadas 

por Vossa Excelência 

A Sua Excelência o Senhor 

Fulano de tal 

Ministro de Estado da Justiça 

            70.064-900 – Brasília. DF 

A Sua Excelência o Senhor 

Senador Fulano de Tal 

Senado Federal 

           70.165-900 – Brasília. DF 

A Sua Excelência o Senhor 

Fulano de Tal 

Juiz de Direito da 10a Vara Cível 

Rua ABC, nº 123, 

           01.010-000 – São Paulo. SP 

Para as demais autoridades e para 

particulares tratadas por Vossa 

Senhoria 

Ao Senhor 

Fulano de Tal 

Rua ABC, nº 123 

           70.123-000 – Curitiba. PR 

 

 

IMPORTANTE 

 

 

1. É 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. 
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2. O uso do tratamento DIGNÍSSIMO (DD) às autoridades arroladas acima está abolido 

nas comunicações oficiais. A dignidade é pressuposto para que ocupe qualquer cargo público, 

sendo desnecessária sua repetida evocação
30

.  

3. O Manual de Redação da Presidência da República (2002) observa que doutor 

não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. Evite usá-lo indiscriminadamente. 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. 

 

8. FECHOS PARA AS COMUNICAÇÕES 

O Manual de Redação da Presidência da República apresenta as normas para o fecho das 

comunicações oficiais:  

 

Respeitosamente, 

 

Para autoridades superiores, inclusive o 

Presidente da República 

Atenciosamente, 

 

Para autoridades de mesma hierarquia ou 

de hierarquia inferior: 

 

Estão excluídas as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, que atendem a rito e 

tradição próprios, disciplinados no Manual de Redação do Ministério das Relações Exteriores
31

, 

ou o Dicionário de Formas e Tratamentos, disponível em: http://books.google.com.br/   

 

                                                 
30

Manual de Padronização dos Atos Administrativos do TSE, 2009. 

31
 Presidência da República. Manual de Redação da Presidência da República. 2. ed. Brasília: Presidência da 

República, 2002. p. 13-15. 

http://books.google.com.br/
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9. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO 

 Abaixo do nome (caixa alta, negrito) de quem assina coloca-se o cargo ou função (caixa 

alta/baixa) que o signatário ocupa na instituição.   

 

(espaço para assinatura) 

MARIA DOS ANZÓIS PEREIRA 

Secretária de Administração 

 

10. CONVENÇÕES GRÁFICAS (Maiúsculas, Minúsculas, Numerais, 

Algarismos) 

 É importante que todas as comunicações usem o mesmo padrão no que se refere ao uso 

de maiúsculas e minúsculas em algumas palavras, como dispõe o QUADRO 24 – 

CONVENÇÕES GRÁFICAS: MINUSCULAS E MAIÚSCULAS. 

 

QUADRO 24 – CONVENÇÕES GRÁFICAS: MINUSCULAS E MAIÚSCULAS 

DIRECIONADOR DESCRIÇÃO EXEMPLO 

GRAFAR COM LETRA 

INICIAL MAIÚSCULA 

 

 

 

Nomes dos documentos numerados 

ou datados, banco de dados 

consolidados.32 

Resolução nº 150/2008; Instrução Normativa 

nº 5 de 2007; Portaria nº 1/97; Quadro de 

Pessoal. 

Nomes de cargos, títulos e 

dignidades religiosas, em sentido 

genérico ou não 

Presidente da República; Governador do 

Estado; Presidente; Corregedor; Juiz; Diretor; 

Secretários; Assessores. 

Nomes das unidades político- A União, os Estados e os Municípios; Estado 

                                                 

32
Os nomes dos documentos terão inicial minúscula nos seguintes casos: a referida resolução; aquela instrução 

normativa; o referido quadro de pessoal. 
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DIRECIONADOR DESCRIÇÃO EXEMPLO 

administrativas     de Minas Gerais; Município de Montes 

Claros; o Distrito; o referido Município; neste 

Estado; aquele Distrito. 

Nomes de órgãos públicos e 

estabelecimentos particulares e de 

seus órgãos técnicos, divisões e 

departamentos 

Tribunal de Justiça; 26ª Zona Eleitoral; 

Cartório Eleitoral de Abre Campo; Comissão 

de Licitação; aquela Presidência; a referida 

Comissão. 

Os substantivos comuns quando 

ligados a nomes próprios 

Fazenda São Carlos; Barragem Santa Lúcia; 

Povoado de Retiro. 

Mas: aquela fazenda; a referida barragem; o 

povoado citado. 

Nomes dos três Poderes 
Poder Legislativo; Poder Judiciário; Poder 

Executivo; este Poder. 

Nomes de patentes militares 
Coronel (ou Cel.) Luís de Sousa; General (ou 

Gen.) Paulo Matos 

Nomes próprios de público 

Vale do Jequitinhonha; Baía de Guanabara; 

Rio Amazonas; Rio das Velhas; 

Serra do Mar; Lagoa da Pampulha. 

Mas: O referido vale; aquele rio; a referida 

lagoa. 

Nomes dos pontos cardeais e 

colaterais quando designarem 

regiões. 

O Sul do Estado; o Norte do País; a Região 

Sudeste. 

As abreviaturas que venham junto 

de nomes próprios 

Prof. João de Araújo; Eng. Luís de Sousa; Sr. 

Carlos Lima 

As formas de tratamento e suas 

abreviaturas 

Excelentíssimo Senhor; Exmo. Sr.; Vossa 

Excelência; V. Exa. 

 

Nome oficial de curso ou disciplina 

Ele é formado em Letras, História, Medicina, 

Direito, Matemática. 

Mas: quando se percebe, pelo contexto, que se 

trata de conteúdo, e não de curso ou 

disciplina, deve-se usar inicial minúscula:  

Nós estudamos inglês e francês. Ele sabe 

matemática muito bem. 

Ela adora estudar história do Brasil, 

astronomia, astrologia, botânica, medicina e 

direito tributário. 

 



 

 

 

86 

DIRECIONADOR DESCRIÇÃO EXEMPLO 

GRAFAR COM LETRA 

INICIAL MINÚSCULA 

Referência genérica 

O Presidente visitou cinco Gerências-

Executivas; 

 O Município apresenta seis zonas eleitorais; e 

Os cartórios não participaram. 

 

 

. egrégio: ―representante deste egrégio 

Tribunal‖ 

. poder público 

. órgão oficial de imprensa do Estado 

. internet 

. intranet 

Fonte: adaptado do Manual de Padronização dos Atos Oficiais Administrativos do TSE. Brasília, 2009. 

 

 

A utilização de numerais e as expressões nos textos são descritas e exemplificadas no 

QUADRO 25 – CONVENÇÕES GRÁFICAS: NUMERAIS e ALGARISMOS. 

 

QUADRO 25 – CONVENÇÕES GRÁFICAS: NUMERAIS e ALGARISMOS 

DIRECIONADOR DESCRIÇÃO EXEMPLO 

USAR NUMERAIS ESCRITOS 

POR EXTENSO 

De zero a nove  Nove servidores – sete Juízes. 

Do primeiro ao nono 
Foi eleita para o terceiro mandato. A Corte 

rejeitou o primeiro parecer do relator 

Na indicação de prazo 

Esta instrução normativa entra em vigor 

decorridos  trinta dias de sua data de 

publicação. 

O servidor terá vinte dias para entregar o 

relatório solicitado. 

No início de frases, títulos e 

subtítulos: 
Vinte e oito emendas foram apresentadas.  

Em nomes de logradouros públicos: 
Praça Sete de Setembro – Praça Quinze de 

Novembro. 

Nas quantidades aproximadas: 
Cerca de cem mil manifestantes participaram 

da passeata. 
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DIRECIONADOR DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Quando uma quantidade consistir em milhares 

redondos, o número de milhares será expresso 

com algarismos, seguidos do numeral mil. 

Na cidade, há 4 mil casas. 

O mesmo vale para milhões, bilhões, etc.  

No Município, vivem 5 milhões de eleitores. 

 

USAR ALGARISMOS 

A partir de 10 
Compareceram 15 servidores. 

O processo possui 100 páginas. 

A partir do 10º O 25º voto decidiu a questão. 

Na indicação de idade 
Crianças de até 5 anos não pagam. O Presidente 

completou 56 anos. 

Nas porcentagens O número de processos aumentou em 10%. 

Nos documentos numerados Requerimento n° 2.120/ 98. 

Em tabelas e gráficos 
Tabela 1 

Quadro 34 

Na indicação de valores monetários: R$1.250.000,00; US$450.000,00. 

Em veredictos e resultados de 

votação 

Votaram a favor 54 Desembarga- 

dores. 

Na seriação de artigos e parágrafos, 

empregando-se ordinais até o 9º e 

cardinais a partir de 10: 

Os arts. 1° e 9° da Lei n° 14.442, de 2002;  o art 

. 10. 

 
No meio ou final de frases, títulos e 

subtítulos. 

 Compareceram 39 Secretários.   

 

USAR ALGARISMOS 

ROMANOS 

Na numeração de Parte, Livro, 

Título, Capítulos, Seção, Subseção, 

Incisos, anexos e séculos, e em 

nomes dinásticos. 

Capítulo III – inciso V – Anexo II – século XXI 

– Papa João Paulo II. 

Na designação de simpósios, 

congressos, seminários,  

festivais, fóruns, etc. 

XXV Simpósio Mineiro de Educação; 

IX Congresso Mineiro de Estudos Eleitorais; 

I Conferência 

Nacional da Just iça Eleitoral. 

USAR ALGARISMOS 

ORDINAIS 
Na numeração de reuniões e suas 

subdivisões, turnos de discussão, 

245ª Sessão Extraordinária; 2° turno – 14ª 

Legislatura. 



 

 

 

88 

DIRECIONADOR DESCRIÇÃO EXEMPLO 

sessões legislativas e legislaturas: 

Na indicação de colocação 

estatística 
O Brasil é o 1° produtor mundial de café. 

MEDIDAS 

Escrevem-se as medidas com 

algarismos, devendo as unidades ser 

abreviadas, sem espaço entre o 

algarismo e a abreviatura e sem 

ponto após a abreviatura. 

170 km; 20m; 800 kw; 13h40min. 

Exceção: Escreve-se litro(s) por extenso, para 

evitar que se confunda a abreviatura ( l) com o 

algarismo 1: 10 litros ; 1 litro. 

Na indicação de horário e tempo 

decorrido, não se abreviam as 

palavras horas, minutos e segundos 

quando o número é inteiro. 

15 horas. A reunião será suspensa por 10 

minutos. 

Nos demais casos, empregam-se as 

abreviaturas h, min e s 

15h35min; 

20h30min10s.  

O debate ocorreu das18h30min às 19h30min. 

Não se usa zero antes de número 

indicador de data. 

Em vez de: 02/10/2001   

Usar: 2/10/2001 

Por extenso, em ofícios e nos textos 

legais 

15 de novembro de 1990; 

 1° de fevereiro de 1991. 

O primeiro dia do mês será indicado 

por número ordinal 
1°/ 7/ 2000, 1º de março de 2004 

Os números correspondentes a anos 

grafam-se com todos os algarismos, 

exceto em datas abreviadas de 1910 

a 1999 

O livro foi publicado em 1956. 

O Presidente tomou posse em 31/ 1/ 56. 

Fonte: adaptado do Manual de Padronização dos Atos Oficiais Administrativos do TSE.  Brasília, 2009. 
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CAPÍTULO III – NORMAS PARA CITAÇÕES E REFERÊNCIAS 

 

1. CITAÇÕES 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
33

 define citação como a menção de 

uma informação extraída de outra fonte. Seu objetivo é agregar ao texto um conceito, um dado 

ou um informe para esclarecer, ilustrar ou sustentar o que se discute.  

 

1.1 TIPOS DE CITAÇÃO: 

a. direta; 

b. indireta; e 

c. citação dependente (citação de citação) 

 

1.1.1 Citações diretas 

Contêm a transcrição literal de um texto ou de parte dele. É mantida a grafia, a 

pontuação, o uso de maiúscula. O uso das aspas delimita a citação direta.  

I - Aspas duplas são usadas no início e no fim de uma citação direta.  

II - Aspas simples quando a citação é inserida no trecho transcrito.  

Se o trecho citado contém sinal de pontuação encerrando a frase, as aspas finais devem 

ser colocadas após esse sinal; caso contrário delimitam o final da citação. 

 

Exemplo: 

                                                 
33

 NBR 10250:2002 - Informação e documentação - Citações em documentos - Apresentação. 
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No prefácio de A reprodução (1992, p. 11), Bourdieu afirma que os vários capítulos desse 

livro apontam para um mesmo princípio e inteligibilidade: o ―das relações entre o sistema de 

ensino e a estrutura das relações entre classes‖. 

 

III - Citação Curta é uma citação com até três linhas, é transcrita entre aspas, com o 

mesmo tipo e tamanho da letra utilizada no parágrafo no qual será inserida.  

 

IV - Citação longa é aquela que tem mais de três linhas. Deve ser transcrita em parágrafo 

distinto, com recuo de 2 cm à esquerda, espaço simples, tamanho da letra 11, alinhamento 

justificado. Inicia-se sem entrada de parágrafo e se estende até a margem direita. O texto citado 

apresenta-se sem aspas. Deve-se deixar uma linha em branco entre a citação e os parágrafos 

anterior e posterior.  

 

Exemplo: 

A Resolução nº 70/INSS/PRES, de 2009, determina em seu art. 4º: 

Os atos deverão conter ementa, à exceção das portarias que tratem de nomeação, designação, 

exoneração ou dispensa de pessoal.  

Parágrafo único. A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, 

de modo conciso e sob a forma de título, o objeto do ato.  

 

1.1.2 Citações indiretas    

São as redigidas com base em idéias de outros autores.  

 

1.2.3 Citação dependente  

É usada para citar trechos de documento ao qual não se teve acesso, tomando-se 

conhecimento dele por meio de outros trabalhos.  
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 Outra forma usada de citação dependente é no decorrer do texto.  

Exemplo:  

Para Salomon (2000 apud Severino, 2002, p.38) cada estudante pode formar seu fichário 

de documentação temática.  

 

 

I - Se o trecho for referido na forma textual, cita-se o sobrenome do autor, com a inicial 

maiúscula seguido do número sobrescrito correspondente à nota de rodapé.  

 

Exemplo no texto:  

Para Salomon² cada estudante pode formar seu fichário de documentação temática. 

Exemplo na Nota de Rodapé: 

 Aparece o ano de publicação do autor citado seguido da expressão latina apud (citado 

por) e do sobrenome do autor do documento consultado, ano e página. (Tamanho da fonte: 10)  

_________________ 

² 2000 apud Severino, 2002, p.38 

 

 

II –  Para trecho após a idéia do autor cita–se o sobrenome do autor original, com 

maiúscula, seguido de vírgula, o ano e a página entre parênteses. 
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Exemplo:  

 ―Cada estudante pode formar seu fichário de documentação temática‖ (SALOMON apud 

Severino, 2002, p.38). 

 

IMPORTANTE 

Quando se tratar de texto de lei, deve-se recuar a citação independentemente do número de 

linhas.  

  

 

III - As supressões feitas em uma transcrição são indicadas por reticências entre colchetes [...].  

 

Exemplo:   

A Resolução nº 70/INSS/PRES, de 2009, determina no art. 4º parágrafo único, que a 

grafia da ementa será feita: 

[...] por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de 

título, o objeto do ato.  

 

 

IV - Acréscimos ou comentários feitos pelo autor também aparecem entre colchetes. 

  

Exemplo:  

Segundo Pedro Malasarte, a cláusula primeira do art. 28 resultara de uma falha da 

redação, pois a emenda aditiva [...] dizia: representação das minorias [ e não da maioria] com 

mais propriedade e acerto. 
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 A fidedignidade às idéias do autor deve ser mantida. No caso de transcrição faz-se apenas 

a correção de erros tipográficos. Para outros tipos de erro emprega-se a palavra latina sic (assim) 

entre colchetes logo após a palavra ou expressão estranha ou incorreta, preservando a reprodução 

fiel do original.  

EM VEZ DE: O CORRETO É: 

À unanimidade, negar provimento o [sic] 

recurso.  

À unanimidade, negar provimento ao recurso. 

 

1.2 NOTAS DE RODAPÉ 

 A nota de rodapé é sempre grafada em fonte Times New Roman, tamanho 10.  

Exemplo:  

_________________ 

² 2000  apud Severino , 2002, p.38 

 

1.2.1 Notas de Referência
34

 

 Notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto 

foi abordado. É numerada com algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva 

para todo o capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página. É sempre grafada em 

fonte Times New Roman, tamanho 10.  

I - A primeira citação de uma obra deve ter sua referência completa. 

Exemplo:  

No pé da página onde aparece a nota. 

                                                 
34

 NBR10520: 2001. Disponível em: http://www2.fc.unesp.br/posmat/ABNT_10520_2001.pdf 

http://www2.fc.unesp.br/posmat/ABNT_10520_2001.pdf
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______________________ 

FARIA, José Eduardo (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994. 

 

 

II - As subsequentes citações da mesma obra podem ser referenciadas de forma 

abreviada, utilizando as seguintes expressões latinas: 

 

 

apud – citado por, conforme, segundo 

 

 

Exemplo:  

(EVANS, 1987 apud SAGE, 1992, p. 2-3) 

Segundo Silva (apud ABREU, 1999, p. 3) diz ser [ ... ] 

 

 

Idem ou Id – mesmo autor 

 

Exemplo: 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989, P. 9 Id., 2000, p. 19. 
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Ibidem ou Ibid. – na mesma obra 

 

Exemplo: 

 DURKHEIM, 1925, p. 176 Ibid., p. 190. 

 

 

Opus citatum, opere citato ou op. Cit. – obra citada 

 

Exemplo:  

ADORNO, 1996, p. 38 

GALAND, 1990, p. 42-43 

ADORNO, op. cit., p.40 

 

 

Passim – aqui e ali, em diversas passagens 

 

Exemplo:  

RIBEIRO, 1997, passim 
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Loco citato ou loc. cit. – no lugar citado; 

 

Exemplo:  

TOMASELLI; PORTER, 1992, p. 33-46 

TOMASELLI; PORTER, 1992, loc. cit. 

 

 

Cf. – confira, conforme 

 

Exemplo:  

Cf. CALDEIRA, 1992 

 

 

Sequentia ou et seq. – seguinte ou que se segue; 

 

Exemplo:  

FOULCAUT, 1994, p. 17 et seq. 

 

III - As expressões latinas mencionadas no item II devem ser utilizadas somente em 

notas.  
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IV - A expressão apud é a única que também pode ser usada no texto. 

 

1.2.2 – Notas explicativas 

Notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações, que não possam ser 

incluídas no texto. Sua numeração é feita em algarismos arábicos, devendo ter numeração única 

e consecutiva para todo o capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página. 

Exemplo:  

No pé da página onde aparece a nota (Fonte: Times New Roman, tamanho 10) 

__________________________ 

1 Voltarei a essa questão quando analisar a repartição do produto. Mais detalhes a respeito são encontrados em 

Pessanha (1977, p. 119-136). 

 

2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Referência é o ―[...] conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 

documento, que permite sua identificação individual‖ (ABNT, 2002, p.2), no todo ou em parte, 

impressos ou registrados em diversos tipos de suporte.  

A Norma Brasileira - NBR 6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

―fixa a ordem dos elementos das referências e estabelece convenções para transcrição e 

apresentação da informação originada de documento e/ou das outras fontes de informação‖ 
35

. 

 

2.1  REFERÊNCIAS DE LEGISLAÇÃO 

 Compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os textos legais – lei 

complementar e ordinária, medida provisória, decreto em todas as suas formas, resolução do 

                                                 
35

 NBR 6023:2002. Disponível em: http://www.ifcs.ufrj.br/~aproximacao/abntnbr6023.pdf 
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Senado Federal, e normas emanadas das entidades públicas e privadas – ato normativo, portaria, 

resolução, ordem de serviço, instrução normativa, comunicado, aviso, circular, decisão 

administrativa e outros.  

 Os elementos essenciais são:  

1. jurisdição; e 

2. título, numeração, data e dados da publicação. 

Quando se tratar de Constituições e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, 

acrescenta-se a palavra Constituição, seguida do ano de promulgação, entre parênteses.  

Exemplos:  

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20.1.1998. Lex: coletânea de legislação e 

jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 

BRASIL. Medida Provisória nº 1.569-9, de 11.12.1997. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14.12.1997. Seção 1, p. 29214. 

BRASIL. Código Civil. 46. Ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 9.11.1995. Lex: legislação federal 

e marginália, São Paulo, v. 59, p. 1996, out/dez. 1995. 

BRASIL. Regulamento dos benefícios da previdência social. In: SISLEX: Sistema de 

Legislação, Jurisprudência e Pareceres da Previdência e Assistência Social. DATAPREV, 1999. 

1 CD-ROOM. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Nº 14. Não é admissível, por ato administrativo, 

restringir, em razão de idade, inscrição em concursos para cargo público. Disponível em 

htpp://www.truenetm.cpm.be/jurisnet/sumusSTF.html. Acesso em 29.11.1998. 

 

2.2 REFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES 
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2.1.1  Relatórios  

INSTITUCIONAIS 

A entrada é feita pelo nome da 

instituição e não pelo nome do 

executor do relatório. 

UNIVERSIDADE DE BRASILIA. Relatório 

2000. Brasília, 2000. 

 

GOVERNAMENTAIS  

 

A entrada inclui o nome do 

chefe do governo. 

BRASIL. Governo (2010 Luiz Inácio Lula da 

Silva). Relatório do Plano de Aceleração do 

Crescimento. Brasília: Palácio do Planalto, 

2010. 435p. 

 

2.1.2  Lista Ordenada de Referências 

 A NBR 6023 (2002, p.20) indica que as ―referências dos documentos citados em um 

trabalho devem ser ordenadas de acordo com o sistema utilizado para citação no texto, conforme 

NBR10520‖. Os mais utilizados em trabalhos técnicos e científicos são numérico – ordem de 

citação no texto, e alfabético – sistema autor-data / ordem alfabética de entrada.  

Obras de cunho histórico ou geográfico podem apresentar a ordenação das referencias por 

datas – cronológico; ou por locais – geográfico.  

O QUADRO 26 apresenta as formas usadas para incluir citação no corpo do texto.  

 

QUADRO 26 – SISTEMAS UTILIZADOS PARA CITAÇÃO NO TEXTO 

ESPECIFICAÇÃO EXEMPLO 

Sistemas Numérico - ao se usar esse sistema no 

texto, as referências devem seguir a mesma ordem 

numérica crescente. 

No texto as chamadas das referências são indicadas por 

algarismos ―[...] de acordo com as novas tendências da 

jurisprudência brasileira, é facultado ao magistrado decidir 

sobre a matéria [...]‖. 1 

1 CRETELLA JÚNIOR, J. Do impeachment no direito 

brasileiro. [São Paulo]: R. dos Tribunais, 1992. p. 107. 

Sistema alfabético – as referências devem ser 

reunidas no final do documento em uma única 

ordem alfabética. As chamadas no texto devem são 

indicadas como se segue.  

 

―[...] de acordo com as novas tendências da jurisprudência 

brasileira‖ (CRETELLA JÚNIOR, 1992, p. 107), é 

facultado ao magistrado deliberar sobre a matéria.  
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ESPECIFICAÇÃO EXEMPLO 

Autor repetido - o nome do autor de várias obras 

referenciadas no texto deve ser substituído, nas 

referências seguintes à primeira, por um travessão e 

ponto (equivalente a seis espaços) 

 

ANDRADE, M.M. de. Introdução à Metodologia do 

Trabalho Científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997a. 151p.  

_____. Como preparar trabalhos nos cursos de pós-

graduação: noções práticas. São Paulo: Atlas, 1997b, 

180p. 

Título repetido 

 

SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 

20. ed. São Paulo: Cortez, 1997, 252p.  

_____. ______. 21. Ed.rev. ampl. São Paulo: Cortez, 

2000.279p. 

Digitação  Referências bibliográficas são ―[...] digitadas usando-se o 

espaço simples (um) entre as linhas e espaço duplo para 

separar as referências entre si‖. A partir da segunda linha 

de cada referencia, os dados são colocados abaixo da 

primeira letra da entrada principal (SANTOS, 2000, p. 3; 

NBR6023, 2002, p.3). 

Fonte: http://www.cdcc.usp.br/cda/sessao-astronomia/sessao-astronomia-padrao/referencia-bibliografica-ufrgs.htm 

   

 O QUADRO 27 apresenta as formas de entrada para as referências bibliográficas 

segundo a NBR 6023/2002. Os quadros que se seguem  apontam e exemplificam todas as formas 

de referência consideradas pela ABNT.  

 

QUADRO 27 – FORMAS DE ENTRADA NAS REFERÊNCIAS (A NBR 6023/2002) 

ENTRADA EXEMPLOS 

Um autor CASTRO, Cláudio de Moura. 

Dois autores CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. 

Três autores 
ENRICONE, Délcia; GRILLO, Marlene; CALVO 

HERNANDEZ, Ivone. 

Mais de três autores RIBEIRO, Ângela Lage et al. 

Organizador, compilador, etc. D'ANTOLA, Arlette (Org.). 

Entidade coletiva 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. 

Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação.  

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. 

BRASIL. Ministério da Educação. 

http://www.cdcc.usp.br/cda/sessao-astronomia/sessao-astronomia-padrao/referencia-bibliografica-ufrgs.htm
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ENTRADA EXEMPLOS 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (RS). 

Eventos (congressos, conferências, 

encontros...) 

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, 

6., 1995, Porto Alegre. 

Referência Legislativa (leis, decretos, 

portarias...) 

BRASIL. Constituição, 1988.  

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Título (autoria não determinada) AVALIAÇÃO da Universidade, Poder e Democracia. 

Um autor CASTRO, Cláudio de Moura. 

Dois autores CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. 

Três autores 
ENRICONE, Délcia; GRILLO, Marlene; CALVO 

HERNANDEZ, Ivone. 

Mais de três autores RIBEIRO, Ângela Lage et al. 

Organizador, compilador, etc. D'ANTOLA, Arlette (Org.). 

Eventos (congressos, conferências, 

encontros...) 

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, 

6., 1995, Porto Alegre. 

Referência Legislativa (leis, decretos, 

portarias...) 

BRASIL. Constituição, 1988.  

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 AVALIAÇÃO da Universidade, Poder e Democracia. 

Fonte: http://www.cdcc.usp.br/cda/sessao-astronomia/sessao-astronomia-padrao/referencia-bibliografica-ufrgs.htm 

 

 

QUADRO 28 – REFERÊNCIAS  DE DOCUMENTOS CONSIDERADOS NO TODO 

DOCUMENTOS CONSIDERADOS NO TODO 

Livro 
SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Nota de tradução.* 

Edição.** Local: Editora, ano de publicação. nº de pág. (opcional) 

(Série) (opcional) 

Exemplo: 

WEISS, Donald. Como Escrever com Facilidade. São Paulo: 

Círculo do Livro, 1992. 

Periódico 
TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local: editor, ano do primeiro 

volume e do último, se a publicação terminou. Periodicidade 

(opcional). Notas especiais (títulos anteriores, ISSN etc.) 

(opcional).  

http://www.cdcc.usp.br/cda/sessao-astronomia/sessao-astronomia-padrao/referencia-bibliografica-ufrgs.htm
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DOCUMENTOS CONSIDERADOS NO TODO 

Exemplo: 

EDUCAÇÃO & REALIDADE. Porto Alegre: UFRGS/FACED, 

1975- 

Entrevista 
ENTREVISTADO. Título. Local: data. Nota da Entrevista. 

Exemplo: 

CRUZ, Joaquim. A Estratégia para Vencer. Pisa: Veja, São Paulo, 

v. 20, n. 37, p. 5-8, 14 set. 1988. Entrevista concedida a J.A. Dias 

Lopes.  

Dissertação e Tese 
SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Local: Instituição, ano. 

nº de pág. ou vol. Indicação de Dissertação ou tese, nome do curso 

ou programa da faculdade e universidade, local e ano da defesa. 

Exemplo: 

OTT, Margot Bertolucci. Tendências Ideológicas no Ensino de 

Primeiro Grau. Porto Alegre: UFRGS, 1983. 214 p. Tese 

(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, 1983. 

Evento (congresso, conferência, 

encontro...) 

NOME DO EVENTO, nº do evento, ano, local. Título. Local: 

Editor, ano de publicação. nº de pág. (opcional)  

Exemplo: 

SEMINÁRIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, 3., 1993, Brasília. 

Anais. Brasília: MEC, 1994. 300 p. 

Documento eletrônico 
SOBRENOME, Prenome. Título. Edição. Local: ano. Nº de pág. 

ou vol. (Série) (se houver) Disponível em: <http://...> Acesso em: 

dia mês(abreviado) ano. 

Exemplo: 

MELLO, Luiz Antonio. A Onda Maldita: como nasceu a 

Fluminense FM. Niterói: Arte & Ofício, 1992. Disponível em: 

<http://www.actech.com.br/aondamaldita/ creditos.html> Acesso 

em: 13 out. 1997.  

Dicionário e Enciclopédia 
SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Edição. (se houver) 

Local: Editora, data. Nº de páginas ou vol. (opcional)  

Exemplo: 

FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário da Língua 

Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 1838 p.  

ou 

ENCICLOPÉDIA Mirador Internacional. São Paulo: 
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DOCUMENTOS CONSIDERADOS NO TODO 

Encyclopaedia Britannica do Brasil, 1995. 20 v. 

Programa de Televisão e Rádio  
TEMA. Nome do Programa. Cidade: nome da TV ou Rádio, data 

da apresentação do programa. Nota especificando o tipo de 

programa (rádio ou TV) 

Exemplo: 

UM MUNDO ANIMAL. Nosso Universo. Rio de Janeiro, GNT, 4 

de agosto de 2000. Programa de TV. 

CD-ROM 
AUTOR. Título. Edição. Local de publicação: Editora, data. Tipo 

de mídia. 

Exemplo: 

ALMANAQUE Abril: sua fonte de pesquisa. São Paulo: Abril, 

1998. 1 CD-ROM 

E-MAIL (não é recomendado seu uso 

como fonte científica ou técnica de 

pesquisa pelo seu caráter efêmero, 

informal e interpessoal) 

NOME do remetente. Assunto. [mensagem pessoal] Mensagem 

recebida por <Endereço eletrônico> em data de recebimento. 

Exemplo: 

BIBLIOTECA CENTRAL DA UFRGS. Alerta. [mensagem 

pessoal] Mensagem recebida por <bibfaced@edu.ufrgs.br> em 18 

jul. 2000. 

*Tradução: quando for documento traduzido, colocar a expressão ‗Tradução por‘ ou ‗Tradução de‘ seguida do 

nome do tradutor, logo após o título da obra.  

**Edição: indicar, a partir da segunda edição, logo após o título da obra, em algarismo arábico seguido de 

espaço e da abreviatura da palavra edição. Ex.: 2. ed., 2. ed. rev. 

Fonte: http://www.cdcc.usp.br/cda/sessao-astronomia/sessao-astronomia-padrao/referencia-bibliografica-ufrgs.htm 

 

 

QUADRO 29  – REFERÊNCIAS  PARTES DE DOCUMENTOS  

PARTES DE DOCUMENTOS 

DESCRIÇÃO ELEMENTOS E EXEMPLOS 

Capítulos de livro: 

a) autoria diferente da autoria do livro 

no todo  

  

 

 

 

 

SOBRENOME, Prenome (autor do capítulo). Título. In: 

SOBRENOME, Prenome (autor da obra no todo). Título. Local: 

Editora, ano. Pág. inicial e final.  

Exemplo : 

SCHWARTZMAN, Simon. Como a Universidade Está se 

Pensando? In: PEREIRA, Antonio Gomes (Org.). Para Onde Vai 

a Universidade Brasileira? Fortaleza: UFC, 1983. P. 29-45. 

ou 

http://www.cdcc.usp.br/cda/sessao-astronomia/sessao-astronomia-padrao/referencia-bibliografica-ufrgs.htm
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PARTES DE DOCUMENTOS 

DESCRIÇÃO ELEMENTOS E EXEMPLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) autoria igual à autoria da obra no 

todo  

CECCIM, Ricardo Burg. Exclusão e Alteridade: de uma nota de 

imprensa a uma nota sobre a deficiência mental. In: EDUCAÇÃO e 

Exclusão: abordagens sócio-antropológicas em educação especial. 

Porto Alegre: Mediação, 1997. P. 21-49. 

SOBRENOME, Prenome. Título (do capítulo) In: ______. Título 

(do livro no todo) Local: Editora, ano. Cap nº (se houver), página 

inicial e final. 

Exemplo: 

GADOTTI, Moacir. A Paixão de Conhecer o Mundo. In: ______. 

Pensamento Pedagógico Brasileiro. São Paulo: Atlas, 1987. Cap. 

5, p. 58-73.  

Artigo de revista SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo do artigo. Título do 

periódico, local, volume, fascículo, página inicial e final, mês e 

ano.  

Exemplo: 

SAVIANI, Demerval. A Universidade e a Problemática da 

Educação e Cultura. Educação Brasileira, Brasília, v. 1, n. 3, p. 

35-58, maio/ago. 1979.  

Artigo de jornal SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título do jornal, local, 

dia, mês e ano. Título do caderno, seção ou suplemento, página 

inical e final.  

Exemplo: 

AZEVEDO, Dermi. Sarney Convida Igrejas Cristãs para Diálogo 

sobre o Pacto. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 out. 1985. 

Caderno econômico, p. 13. 

ou 

 

SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título do jornal, local, 

página inicial e final, dia, mês e ano. 

LEAL, L. N. MP Fiscaliza com Autonomia Total. Jornal do 

Brasil, Rio de Janeiro, p. 3, 25 abr. 1999.  

Fonte: http://www.cdcc.usp.br/cda/sessao-astronomia/sessao-astronomia-padrao/referencia-bibliografica-ufrgs.htm 

 

 

http://www.cdcc.usp.br/cda/sessao-astronomia/sessao-astronomia-padrao/referencia-bibliografica-ufrgs.htm
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CAPÍTULO IV – MANUAIS, ELEMENTOS ILUSTRATIVOS, NOTAÇÃO 

DE SIGLAS, MESES, DIAS DA SEMANA E DATAS. 

 

1. MANUAL 

Manual é um instrumento que se destina a regulamentar uma instituição, um sistema ou uma 

atividade, de forma a servir como guia para os agentes integrantes do processo, seja na condição de 

executores ou na condição de clientes ou usuários. 

 

1.1 OBJETIVOS DO MANUAL 

Permitir que a reunião de informações dispostas de forma sistematizada, criteriosa e segmentada 

atue como instrumento gerencial facilitando a compreensão do assunto abordado e orientando a execução 

de um processo de trabalho. 

Orientar a execução de atribuições, divulgar normas de trabalho, estabelecer ordenação uniforme 

e sistematizada na realização dos procedimentos e rotinas.  

 

1.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

O manual deve possuir uma linguagem objetiva, clara e acessível, facilmente compreendida pelo 

usuário. 

Deve apresentar a estrutura da unidade organizacional, suas atribuições, descrever os 

procedimentos e estabelecer os formulários a serem utilizados na consecução das rotinas detalhadas. 

Alguns Manuais Administrativos, além das características acima citadas, podem apresentar em 

seu conteúdo, as definições, requisitos básicos, documentação e fundamentação legal referente a cada 

procedimento. 
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 1.3 ESTRUTURA 

 Um manual não prescinde de apresentação gráfica. O aspecto visual, a estética, e a correta 

utilização de capas, papel, impressão, margens, diagramação, espaçamento e numerações são elementos 

importantes tanto quanto o conteúdo propriamente dito.  

QUADRO  30 -  ESTRUTURA DO MANUAL 

ELEMENTOS ESTRUTURANTES DO MANUAL 

CAPA 

É o espaço no qual o trabalho é identificado. Possui cores fortes e 

modernas obtidas a partir de nuances resultantes da combinação 

das cores básicas. Cada área tem capa própria, criada pela 

Assessoria de Comunicação Institucional da Presidência do INSS. 

Fazem parte da capa:  

1. identificação: no alto da página a logomarca; 

2. abaixo do centro da folha à direita: título do manual, 

caixa alta, centralizado, negrito, tamanho 14; e 

3. embaixo da página, à direita: nome da área, mês e ano, 

em maiúsculas, negrito, tamanho 12 para o nome do 

órgão. Nome da unidade em maiúsculas tamanho 12.  

Exemplo:  

DIRETORIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E 

LOGÍSTICA 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS  LOGÍSTICOS 

FOLHA DE ROSTO 

Contém informações no anverso e no verso.  

O anverso é estruturado de acordo com a sequencia:  

1. NOME DA INSTITUIÇÃO: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS 

2. TÍTULO DO TRABALHO:  

3. CIDADE, MÉS E ANO EM QUE FOI CONCLUÍDO O 

TRABALHO 

No verso da folha de rosto, constam as funções e nomes dos 

representantes da Administração Superior e suas respectivas 

funções 

FICHA CATALOGRÁFICA 
Localizada no verso da folha de rosto e na parte inferior da 

mesma.  

SUMÁRIO 

Consiste na enumeração das principais divisões e outras partes do 

trabalho, na mesma ordem e grafia que se sucedem no texto, 

acompanhado do número  da página.  
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LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

FIGURAS 

QUADROS 

TABELAS 

GRÁFICOS 

MAPAS 

FLUXOGRAMAS 

FOTOGRAFIAS E OUTROS 

LISTA DE ABREVIATURAS DE SIGLAS 

SÍMBOLOS 

APRESENTAÇÃO/INTRODUÇÃO 

Parte inicial do texto que deve ser breve e concisa. Tem como 

finalidade dar ao leitor uma visão clara e simples do trabalho, seu 

objetivo e a organização do documento.  

CORPO DO TEXTO 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

GLOSSÁRIO 

ANEXOS 

  

 

 

1.3.1 Elementos pré-textuais  

 

 São aqueles que precedem o texto de trabalho que auxiliam sua apresentação, de acordo com 

padrões pré–estabelecidos. Os elementos pré–textuais do documento devem obedecem a aspectos gráficos 

como apresentado no QUADRO 29   –  CONFIGURAR PÁGINA. 
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QUADRO 31 – CONFIGURAR PÁGINA 

CONFIGURAR 

PÁGINA 

MARGENS 

SUPERIOR 2,00cm 

INFERIOR 2,00cm 

ESQUERDA 3,00cm 

DIREITA  1,50cm 

CABEÇALHO E 

RODAPÉ 
1,27cm 

TAMANHO PAPEL 
A4 

(210 X 294 mm) 

FONTE: 

Times New 

Roman ou 

Arial Parágrafo normal 

TAMANHO:  12 

TAMANHO:  11 Citações longas 

FONTE: 
Times New 

Roman 
Notas de Rodapé  

e  

Notas de Referência TAMANHO:  10 

TABULAÇÃO: 2,5 cm 

ENTRE LINHAS:  1,5 cm 

 

 

1.3.2 Elementos textuais 

 Elementos textuais são aqueles constituem o núcleo do trabalho. É onde se apresenta o 

conteúdo de todo o trabalho que é composto por uma apresentação ou introdução e o 

desenvolvimento do trabalho propriamente dito.  
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 O texto deve obedecer à divisão como disposto no Capítulo II, Seção 1, Subseção 1.3 

DIVISÕES DO TEXTO. 

 

 

TÍTULOS NUMERADOS 

 

  

O número do capítulo (seção) e subcapítulo (subseção) precede o título, separado por um 

traço e estar alinhado à margem esquerda.  

Exemplo:  

CAPÍTULO IV – NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE MANUAIS E DE 

ELEMENTOS ILUSTRATIVOS 

 Capítulos ou seções são divisões principais de um texto. Devem, portanto, iniciar em 

folha própria e devem ser digitados todos em letras maiúsculas, negrito, na mesma fonte e em 

tamanho 14.  

 Os subcapítulos ou subseções devem ser digitados como demonstrado no QUADRO 30 – 

NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES. Devem estar alinhados à margem esquerda.  

 Deve–se adotar uma numeração progressiva para evidenciar a sistematização do conteúdo 

do trabalho. De acordo com a NBR 6024:2003, a numeração progressiva deve ser limitada 

(subdivisão de seções, até a seção quinaria, ou seja, até cinco subseções).  
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QUADRO 32 –  NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES 

SEÇÃO INDICATIVO NUMÉRICO APRESENTAÇÃO 

CAPÍTULO I (alg. Romano) TÍTULO (NEGRITO E MAIÚSCULO) 

Primária 1. TÍTULO (NEGRITO E MAIÚSCULO) 

Secundária 1.1 TÍTULO (MAIÚSCULO SEM NEGRITO) 

Terciária 1.1.1 Título (Inicial maiúsculo, com negrito) 

Quaternária 1.1.1.1 Título (Inicial maiúsculo, sem negrito) 

Quinária 1.1.1.1.1 Título (Inicial maiúsculo, sem negrito, itálico) 

Fonte: NBR 6024:2003 

 

 

TÍTULOS NÃO NUMERADOS 

 

  

Os títulos capítulo, errata, lista de ilustrações, de tabelas, de siglas, de símbolos, sumário, 

referências e documentos consultados, devem ser grafados em letras maiúsculas, negrito, 

tamanho da fonte 14 e alinhados à esquerda. Para os demais títulos usar fonte 12. 

Exemplo:  

SUMÁRIO 

 

1.3.3 Paginação 

 Todas as folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente, começando pela folha 

de rosto. A numeração deve ser colocada somente a partir da primeira folha textual (Introdução). 
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A paginação deve ser feita em algarismos arábicos, e localizada no canto inferior direito da 

folha.  

 

1.3.4 Alíneas 

 Alínea é ―cada uma das subdivisões de um documento, indicada por uma letra minúscula 

e seguida de parênteses‖ (NBR 6024, 2003) 

 Usam–se alíneas para enumerar os diversos assuntos de uma seção que não possuem 

título.  

 

QUADRO 33 – DISPOSIÇÃO GRÁFICA DAS ALÍNEAS 

Recuo 1,25 cm 

Texto Justificado 

Texto que antecede a alínea Deve terminar em dois pontos (:) 

Início do texto Em letra minúscula 

Término do texto Ponto e vírgula (;), exceto a última que termina em ponto 

(.) 

Ordenação Ordem alfabética 

A segunda e as próximas linhas do texto Começam sob a primeira linha do texto da própria alínea 

Quando for necessário usar subalíneas Iniciar subalíneas com hífen colocado abaixo da primeira 

letra do texto da própria alínea e terminam em ponto e 

vírgula.  

 

 1.4 ELEMENTOS ILUSTRATIVOS 

Considera-se elementos ilustrativos as tabelas, os gráficos, os quadros, os mapas, os 

desenhos, as fotografias, as plantas, os fluxogramas e outros (NBR 14724, 2005). 
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 1.4.1 Tabela  

 ―Forma não discursiva de apresentar informações, das quais o dado numérico se destaca 

como informação central [...] ―
36

  

É ilustração que armazena informações numéricas; diagramas que apresentam dados 

numéricos como informação central de modo resumido e seguro, de forma a oferecer uma visão 

geral do comportamento do fenômeno. Deve ser referenciado no texto, apresentar título e fonte 

(a fonte está dispensada quando se tratar do próprio autor).  

 

1.4.1.1 Normas Técnicas 

 I – As tabelas, excluídos os títulos, serão delimitadas, no alto e em baixo, por traços 

horizontais grossos, preferencialmente. 

 II – A tabela não deve ser delineada à direita e à esquerda, por traços verticais. 

 III – É facultativo o emprego de traços verticais para separação das colunas no corpo da 

tabela. 

 IV – Quando uma tabela, por excessiva altura, tiver de ocupar mais de uma página, não 

deve ser delimitada na parte inferior, repetindo-se o cabeçalho na página seguinte. Neste caso, 

deve-se usar no alto do cabeçalho ou dentro da coluna indicadora a designação Continua ou 

Conclusão, conforme o caso. 

1.4.1.2 Normas de Apresentação Tabular 

 Uma tabela deve apresentar os dados de modo resumido e seguro oferecendo uma visão 

geral do comportamento do fenômeno. É constituída dos elementos constantes do QUADRO 34 

- COMPONENTES DE TABELA. 

                                                 
36

 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Normas de Apresentação Tabular. Rio de 

Janeiro: 1993. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/normastabular.pdf 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf
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QUADRO 34 - COMPONENTES DE TABELA. 

TÍTULO 

É a indicação que precede a tabela e contém a identificação de três fatores do 

fenômeno: 

1. a época a qual se refere; 

2. o local onde ocorreu o evento; e 

3. o fenômeno que é descrito.             

CABEÇALHO É a parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas. 

CORPO DA TABELA É o espaço que contém as informações sobre o fenômeno observado.  

FONTE É a indicação da entidade responsável pelo levantamento dos dados. 

NUMERAÇÃO Numeração sequencial.  

 

Exemplo:                  

         

 

           Tabela 1: Produção de Petróleo na Bahia   TÍTULO 

                      1996-2000 

Ano Produção (1.000t)  CABEÇALHO 

 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

 

 

2.536 

2.666 

3.750 

2.007 

2.080 

 CORPO 

                        Fonte: Fictícia                                                  FONTE 
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 Tabelas devem atender aos requisitos apontados no QUADRO 35 - 

CARACTERÍSTICAS DAS TABELAS. 

 

QUADRO 35  - CARACTERÍSTICAS DAS TABELAS 

DELIMITAÇÃO  

Devem ser delimitadas, no alto e em baixo por traços horizontais.  

Não devem ser delimitadas por traços verticais externos. 

CABEÇALHO Deve ser delimitado por traços horizontais. 

SIGNIFICADO Tabelas devem ter significado próprio. 

NUMERAÇÃO Devem ser numeradas por algarismos arábicos. 

FINALIDADE Apresentar dados. 

DIVISÃO DA TABELA 

Quando a tabela for dividida em mais páginas, o cabeçalho deve ser repetido 

em todas as páginas. O título é apresentado apenas na primeira página. Nas 

demais se escreve ―continua‖ e na última página ―conclusão‖.  

TOTAL 
O total é apresentado na última linha, entre dois traços horizontais. Pode 

também ser apresentado na primeira linha, como o faz o IBGE. 

 

1.4.1.3 Indicação do Período 

 A apresentação do período da tabela obedece às normas da ABNT. 

 

SÉRIE TEMPORAL CONSECUTIVA 

Toda série temporal consecutiva deve ser apresentada em uma tabela, por seus pontos, inicial e 

final, ligados por hífen ( - ). 

 

1.4.1.3.1 Série Anual Consecutiva 

A Tabela 1 apresenta dados para os anos civis consecutivos de 1996; 1997; 1998; 1999; 

2000. 
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1.4.1.3.2 Série Mensal Consecutiva Com Períodos Diferentes 

A Tabela 2 apresenta dados numéricos para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 

2002 e Abril, Maio e Junho de 2003. 

Tabela 2: Produção de Ferro-Liga na Bahia  

                                     Jan 2002 – Jun 2003 

Ano /Mês Produção (t) 

 

2002 

Jan 

Fev 

Mar 

2003 

Abr 

Mai 

Jun 

 

9.270 

2.550 

2.680 

3.040 

11.220 

3.580 

3.750 

3.890 

 

     Fonte: Fictícia 

 

1.4.1.3.3 Série Mensal Consecutiva com mesmo Período 

 

A Tabela 3 apresenta dados numéricos para os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, 

Abril, Maio e Junho de 2003. 
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 Tabela 3: Produção de Ferro Liga, Bahia  

                                           Jan – Jun 2003 

Mês Produção (t) 

 

Jan 

Fev 

Mar 

Abr 

Mai 

Jun 

 

 

2.550 

2.680 

3.040 

3.580 

3.750 

3.890 

     Fonte: Fictícia 

1.4.1.3.4 Série com Dados Mensais e Diários 

A Tabela 4 apresenta os dados numéricos para o dia 30 de abril de 2003 e 1; 2 e 3 de 

maio de 2003. 

 

 Tabela 4 : Consumo de Gás Automotivo, Salvador  

                                                  30.4.2003 -  3.5.2003 

Dia /Mês 
Consumo  

(milhões de m³) 

 

30/4 

1/5 

2/5 

3/5 

 

125,3 

238,4 

529,0 

547,8 

     Fonte: Fictícia 
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SÉRIE TEMPORAL NÃO CONSECUTIVA 

Toda série temporal não consecutiva deve ser apresentada em uma tabela, por pontos, inicial e 

final ligados por barra (  /  ) 

 

1.4.1.3.5 Série Anual Não Consecutiva 

 A Tabela 5 apresenta dados numéricos para os anos de 1996 a 2000, não sendo 

apresentados dados numéricos de pelo menos um dos anos dessa série. 

Tabela 5: Produção de Petróleo na Bahia 

     1996 / 2000 

 Ano  Produção (1.000t) 

 

1996 

1997 

1999 

2000 

 

 

2.536 

2.666 

2.007 

2.080 

     Fonte: Fictícia 

 

Quando uma tabela contiver dados numéricos de um período anual diferente do ano civil, isto 

deve ser indicado no título, em nota geral ou nota específica. 

 

1.4.1.3.6 Série Mensal Não Consecutiva com Períodos Diferentes 

A Tabela 6 apresenta dados numéricos para os meses de janeiro de 2002 e junho de 2003, 

não sendo apresentados dados numéricos de pelo menos um dos meses dessa série. 
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Tabela 6: Produção de Ferro-Liga na Bahia 

                                     Jan 2002 / Jun 2003 

Ano /Mês Produção (t) 

 

2002 

Jan 

Abr 

2003 

Abr 

Mai 

Jun 

 

8.270 

2.550 

2.680 

11.220 

3.580 

3.750 

3.890 

 

     Fonte: Fictícia 

 

1.4.1.3.7  Série Com Dados Não Consecutivos Mensais e Diários 

 A Tabela 7 apresenta dados numéricos para os dias 30 de abril de 2003 e 3 de maio de 

2003, não sendo apresentados dados numéricos de pelo menos um dos dias desta série. 

 

 

Tabela 7: Consumo de Gás Automotivo, Salvador  

                                    30.4.2003 / 3.5.2003 

Dia /Mês 
Consumo  

(milhões de m³) 

 

30/4 

1/5 

3/5 

 

125,3 

238,4 

547,8 

     Fonte: Fictícia 
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1.4.1.3.8 Série com Dados Numéricos de uma Safra 

 A Tabela 8 apresenta dados numéricos de uma safra iniciada em 1998 e terminada em 

1999. 

 

 

Tabela 8: Produção de Açúcar, Bahia – 98/99 

 Ano  Produção (1.000t) 

 

1998 

1999 

 

2.666 

2.080 

     Fonte: Fictícia 

 

 1.4.1.4 Sinais Convencionais usados em Tabelas 

 

-   (traço) Quando o dado não existe. 

...   (três pontos) Quando a informação existe, mas não está disponível. 

0   ( zero) 
Quando o valor numérico for menor que a metade da unidade de 

medida adotada para expressar os dados 

(X)   (letra x) 
Quando o dado for omitido a fim de evitar a individualização das 

informações, nos casos onde existe apenas um ou dois informantes. 

 

 

1.4.1.5 Notas 

Texto esclarecedor extensivo a todos os elementos de uma tabela. 
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1.4.1.6 Chamada 

Texto esclarecedor de alguns elementos de uma tabela. Quando uma tabela contiver mais 

de uma chamada, essas devem ser distribuídas sucessivamente, de cima para baixo e da esquerda 

para a direita, em ordem crescente de numeração. 

 

1.4.1.7 Unidade De Medida 

 A unidade de medida deve ser inscrita no espaço do cabeçalho ou nas colunas 

indicadoras.  

Exemplos: 

Tabela 9: Geração Bruta de Energia Elétrica por empresa, Bahia, 2001-2002  

        (MWH) 

ANO COELBA CHESF TOTAL 

2001 

2002 

126.971 

119.482 

15.379.199 

16.735.199 

982.423 

982.423 

     Fonte: Fictícia 

Área plantada e Colhida, Quantidade Produzida, Rendimento Médio e Valor das Culturas 

sazonais, segundo os municípios, Minas Gerais, 2001 

MUNICÍPIO

S 

ÁREA 

PLANTADA 

(ha) 

QUANTIDADE 

PRODUZIDA 

(t) 

RENDIMENTO 

MÉDIO 

(kg/ha) 

VALOR DA 

PRODUÇÃO 

(R$ 1.000) 

Araxá 

Uberlândia 

Uberaba 

 

140 

1.000 

50 

41 

840 

30 

292 

840 

600 

11 

67 

4 

Fonte: Fictícia 
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1.4.2 Gráfico 

Gráfico é a representação de formas abstratas ou figurativas. É um instrumento que 

possibilita transmitir muitas vezes o significado de planilhas ou tabelas complexas de uma forma 

mais eficiente e simples.  

 Seu objetivo é transmitir ao leitor uma visão clara do comportamento do fenômeno em 

estudo, uma vez que os gráficos transmitem informação imediata.  

 A representação gráfica de um fenômeno deve obedecer a certos requisitos fundamentais 

para serem realmente úteis.   

 

1.4.2.1 Simplicidade 

 Um gráfico deve ser destituído de detalhes de importância secundária. Evitar traços 

desnecessários que possam levar a uma interpretação equivocada do fenômeno.  

 Um dos problemas mais freqüentes na execução de gráficos é a falta de simplicidade. Os 

recursos de informática disponíveis para a construção de gráficos devem ser usados com 

parcimônia. É preciso cuidar para não exagerar no impulso artístico, exagerando o número de 

linhas desnecessárias ou fantasiosas, que prejudicam o objetivo primordial que é o de passar ao 

leitor uma informação objetiva e imediata.  

 

1.4.2.2 Clareza 

 O gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do 

fenômeno em foco. 

 

1.4.2.3 Veracidade 

 O gráfico deve ser a verdadeira expressão do fenômeno que se quer demonstrar.  
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1.4.2.4 Características Indispensáveis do Gráfico 

 Deve ter título e escala, para ser interpretado sem a necessidade de esclarecimentos 

adicionais no texto. 

 O título pode ser escrito em cima ou abaixo do gráfico. 

 No eixo das abscissas, a escala cresce da esquerda para a direita e é escrita embaixo do 

eixo. 

 No eixo das ordenadas, a escala cresce de baixo para cima e é escrita à esquerda do eixo.  

 Usar setas para indicar a orientação dos eixos. 

 As variáveis representadas em cada eixo devem ser identificadas. Para as ordenadas, 

escreve-se o nome da variável na extremidade do eixo. E para as abscissas escreve-se 

embaixo da escala. 

 A escala deve ser iniciada em zero. Caso a escala seja muito elevada pode ser feita uma 

interrupção no eixo. Essa recomendação não se aplica para a variável data.  

 O sistema de eixos e linhas auxiliares deve ser grafado com traço mais claro. 

 Para facilitar leituras de valores da variável, utilizar linhas auxiliares. 

 Pode exibir no rodapé a fonte que forneceu os dados.  

 

1.4.2.5 Tipos de Gráficos 

 

1.4.2.5.1 Gráfico de Linha 

Utilizado para mostrar a evolução ou a tendência dos dados em intervalos iguais. 
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 Fonte: http://www.inf.pucrs.br/~cnunes/ferramentas/Aulas/tipos_de_graficos.pdf 

 

1.4.2.5.2 Gráfico de Dispersão XY  

   Tem dois eixos de valores e mostra o conjunto de dados numéricos ao longo do eixo 

horizontal X e do eixo vertical Y. É usado para exibir e comparar valores numéricos como dados 

científicos, estatísticos e  de engenharia. 

 

                            Fonte: http://office.microsoft.com 

1.4.2.5.3  Gráfico de Bolhas  

http://www.inf.pucrs.br/~cnunes/ferramentas/Aulas/tipos_de_graficos.pdf
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Um gráfico de bolhas é um tipo de gráfico XY (dispersão). O tamanho do marcador de 

dados indica o valor de uma terceira variável. Para organizar seus dados, coloque os valores de X 

em uma linha ou coluna e insira os valores de Y e os tamanhos das bolhas correspondentes nas 

linhas ou colunas adjacentes. 

                                            

 

  Fonte: http://www.inf.pucrs.br/~cnunes/ferramentas/Aulas/tipos_de_graficos.pdf 

  

No exemplo acima, o gráfico mostra que a Empresa A tem a maioria dos produtos e a 

maior fatia do mercado, mas não necessariamente as melhores vendas. 

 

1.4.2.5.4 Gráfico de  Radar 

Compara os valores agregados de várias séries de dados. No exemplo abaixo, a série de 

dados que cobre a maior parte da área, Marca A, representa a marca com o maior conteúdo de 

vitamina.  
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Fonte: http://www.inf.pucrs.br/~cnunes/ferramentas/Aulas/tipos_de_graficos.pdf 

 

1.4.2.5.5 Gráfico de Superfície 

Um gráfico de superfície é útil quando você deseja localizar combinações vantajosas 

entre dois conjuntos de dados. Como em um mapa topográfico, as cores e os padrões indicam 

áreas que estão no mesmo intervalo de valores. Esse gráfico mostra as várias combinações de 

temperatura e tempo que resultam na mesma medida de resistência à tração. 

 

 

                            Fonte: http://office.microsoft.com 

 

http://www.inf.pucrs.br/~cnunes/ferramentas/Aulas/tipos_de_graficos.pdf
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1.4.2.5.6 Gráfico de Área 

Um gráfico de área enfatiza a dimensão das mudanças ao longo do tempo. Exibindo a 

soma dos valores locados, o gráfico de área mostra também o relacionamento das partes com um 

todo. Nesse exemplo, o gráfico de área enfatiza o aumento das vendas em Washington e ilustra a 

contribuição de cada estado para o total das vendas. 

120 

 

Fonte: http://office.microsoft.com 

 

1.4.2.5.7 Gráfico de Colunas  

Um gráfico de colunas mostra as alterações de dados em um período de tempo ou ilustra 

comparações entre itens. As categorias são organizadas na horizontal e os valores são 

distribuídos na vertical, para enfatizar as variações ao longo do tempo.  

 

 

Fonte: http://www.inf.pucrs.br/~cnunes/ferramentas/Aulas/tipos_de_graficos.pdf 
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Gráficos de colunas empilhadas mostram o relacionamento de itens individuais com o 

todo. O gráfico de colunas em perspectiva 3D compara pontos de dados ao longo dos dois eixos. 

 

 

 

Fonte: http://www.inf.pucrs.br/~cnunes/ferramentas/Aulas/tipos_de_graficos.pdf 

 

1.4.2.5.8 Gráfico de Barras 

Um gráfico de barras ilustra comparações entre itens individuais. As categorias são 

organizadas na vertical e os valores na horizontal para enfocar valores de comparação e dar 

menos ênfase ao tempo. 

 

 

Gráficos de barras empilhadas mostram o relacionamento de itens individuais com o 

todo. 

 

http://www.inf.pucrs.br/~cnunes/ferramentas/Aulas/tipos_de_graficos.pdf
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1.4.2.5.9 Gráfico Pizza  

Um gráfico de pizza mostra o tamanho proporcional de itens que constituem uma série de 

dados para a soma dos itens. Ele sempre mostra somente uma única série de dados, sendo útil 

quando você deseja dar ênfase a um elemento importante. 

 

Fonte: http://office.microsoft.com 

 

Para facilitar a visualização de fatias pequenas, você pode agrupá-las em um único item 

do gráfico de pizza e subdividir esse item em um gráfico de pizza ou de barras menor, ao lado do 

gráfico principal. 

 

 

 

Fonte: http://office.microsoft.com 

 

1.4.2.5.10 Gráfico Rosca 

http://office.microsoft.com/
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Como um gráfico de pizza, o gráfico de rosca mostra o relacionamento das partes com o 

todo, mas pode conter mais de uma série de dados. Cada anel do gráfico de rosca representa uma 

série de dados. 

 

 

Fonte: http://office.microsoft.com 

 

SUBTIPOS DE GRÁFICOS DE ROSCA 

 Rosca    Gráficos de rosca exibem dados em anéis, nos quais cada anel representa uma 

série de dados. Se as porcentagens forem exibidas nos rótulos de dados, cada anel 

totalizará 100%. 

 

Fonte: http://office.microsoft.com 
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 Rosca Destacada    Como os gráficos de pizza destacada, gráficos de rosca destacada 

exibem a contribuição de cada valor para um total ao mesmo tempo em que enfatizam 

valores individuais, mas eles podem conter mais de uma série de dados. 

 

Fonte: http://office.microsoft.com 

 

1.4.3 Quadros 

 São diagramas que apresentam apenas informações textuais agrupadas em colunas. 

Apresentam título (e fonte, quando for o caso de autor distinto ao do documento). O título deve 

ser mantido acima da figura e deve ser referenciado no texto. É numerado em algarismos 

arábicos, ordem crescente, de acordo com sua inserção no documento.  

Se inseridos ao final do texto, situam-se após as referências bibliográficas e seu local de 

inserção deve estar sinalizado ao longo do texto. 

 

QUADRO 36 – PERFIS DA BOSSA NOVA, JOVEM GUARDA 

ESTILOS 
CARACTERISTICAS 

MUSICAIS 
TEMAS 

PRINCIPAIS 

COMPOSITORES 

Bossa Nova (BN) 

Influencia do jazz 

Ritmo de violão de João 

Gilberto 

Amor, natureza 

João Gilberto 

Vinicius de Moraes 

Tom Jobim 

MPB 
Retorno ao samba e às 

raízes brasileiras 
Crítica social 

Chico Buarque 

Edu Lobo 

Jovem Guarda (JG) Guitarra elétrica Temas da juventude Roberto Carlos 



 

 

 

131 

ESTILOS 
CARACTERISTICAS 

MUSICAIS 
TEMAS 

PRINCIPAIS 

COMPOSITORES 

Influencia do rock Erasmo Carlos  

Fonte: Manual da Redação. Revista de Administração de Empresas. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2007. 

 

1.4.4 Figuras 

 São todas as ilustrações inseridas no texto tais como: fluxogramas, modelos de processos, 

esboço de objeto, fotografias, mapas, gravuras, imagens e outros. A legenda é colocada abaixo 

da figura. A fonte também é indicada abaixo da figura, caso não tenha sido elaborada pelo autor.  

 

 Exemplo:  

 

 

 

Figura 4 – Elementos Morfológicos de Redes  Fonte: adaptado de SACOMANO, 2003. 
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 Para facilitar a leitura, devem ser destacadas do texto, e, se necessário, numeradas com 

algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na sequencia normal do texto é 

permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte os seus elementos (expoentes e outros)  

Exemplo: 

 

                           Figura 5 –  Notação de Equações e Fórmulas.  

1.4.6 Siglas 

  Quando a sigla aparecer pela primeira vez no corpo do documento, a forma completa do 

nome precede a sigla. Nas vezes subseqüentes usar somente a sigla. 

Exemplo:  

 Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

 

1.4.6.1 Siglas Puras 

 São as que corresponderem à primeira letra de cada palavra do nome que será abreviado. 
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QUADRO 37 - GRAFIA DE SIGLAS PURAS DE ACORDO COM O NUMERO DE LETRAS 

OCORRÊNCIA EXEMPLO 

Quando se constituírem de no máximo três letras, 

devem sempre ser usadas em CAIXA ALTA 

ONU: Organização das Nações Unidas 

MEC: Ministério da Educação 

Quando se constituírem de quatro letras ou mais e 

cada letra é pronunciada separadamente, também 

devem ser sempre usadas em CAIXA ALTA 

INSS: Instituto Nacional do Seguro Social 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

WACC: Weighted Average Cost of Capital 

 

 

1.4.6.2 Siglas Impuras 

 São aquelas cujas letras não correspondem à primeira letra de cada palavra.  

 

QUADRO 38 - GRAFIA DE SIGLAS IMPURAS DE ACORDO COM O NUMERO DE LETRAS 

OCORRÊNCIA EXEMPLO 

Quando se constituem de quatro ou mais, que 

incluem vogais e consoantes, devem ser usadas 

sempre em CAIXA ALTA/BAIXA 

Camex: Câmara de Comércio Exterior 

A grafia das siglas deve ser de acordo com sua 

descrição mais usual. 

MTb: Ministério do Trabalho 

CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico 

 

1.4.6.3 Outras Formas de Escrever Siglas 

 

Anpad Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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1.4.7 Abreviações dos meses e dias da semana 

 

QUADRO 39 - ABREVIAÇÕES MESES E DIAS DA SEMANA 

MESES DIAS DA SEMANA 

Janeiro jan. Julho jul. Segunda-feira 2ª feira 

Fevereiro fev. Agosto ago. Terça-feira 3ª feira 

Março mar. Setembro set. Quarta-feira 4ª feira 

Abril abr. Outubro out. Quinta-feira 5ª feira 

Maio Maio Novembro nov. Sexta-feira 6ª feira 

Junho jun. Dezembro dez. Sábado sáb. 

 Domingo dom. 

 

1.4.8 Elementos de datas 

 O quadro a seguir, apresenta a indicação de data de um documento ou acontecimento no 

texto e/ou em referencias bibliográficas.  

QUADRO 40 - ELEMENTOS DE DATAS 

ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO EXEMPLO 

MILÊNIO 

Quando por extenso, a indicação dos 

milênios é feita ordinalmente. 
Segundo milênio da era cristã 

Na indicação numérica usar algarismos 

romanos antepostos. 
II milênio a.C. 

SÉCULOS 

Quando por extenso, a indicação dos 

séculos é feita cardinalmente. 
Século vinte 

Na indicação numérica usar algarismos 

romanos. 
Século XX 

ANOS 

São indicados em algarismos arábicos e 

sem sinais de pontuação a separar as 

casas decimais. 

2008 

1995 
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ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO EXEMPLO 

MESES 

São indicados por extenso ao longo do 

texto, sempre grafados com inicial 

minúscula.  

fevereiro, março, abril, julho [...] 

Se necessário abreviar os meses seguir 

o disposto no QUADRO 39.  
 

DIAS São indicados em algarismos arábicos.   

DIAS DA SEMANA 

Podem ser indicados por extenso ou 

abreviados, como demonstra o 

QUADRO 39. 

 

INDICAÇÃO 

NUMÉRICA DE 

DATAS 

Devem seguir a ordem dia, mês e ano, 

separados por pontos. 

4.5.2010; 11.12.2008; 

30.5.1985 

Meses e dias que são grafados com um 

dígito  

DIAS MESES 

1;2;3;4;5;6;7;8 e 

9. 

1;2;3;4;5;6;7;8 e 

9. 
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ANEXO I 

 

FORMATAÇÃO BÁSICA 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  – 10º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3313-4180 
presidencia.inss@previdencia.gov.br 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

DESPACHO DECISÓRIO 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
SAS QUADRA 2 Bloco O- 10º andar  

CEP: 70070-976 

Telefone: 61 – 3313 4180 

presidência.inss@previdencia.gov.br 

 

01.001  

DESPACHO DECISÓRIO Nº      

 

Cidade (UF), ___ de ______ de 20__ 

 

 

Assunto: Pedido de revisão requerido pela Empresa Datamétrica 

Consultoria, Pesquisa e Telemarketing Ltda. 

 Ementa: Aplicação de penalidade de multa e rescisão  referente 

ao Contrato n° 85/2005.  

Fundamentação Legal: Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de requerimento da empresa Datamétrica Consultoria, Pesquisa e Telemarketing Ltda., visando a 

revisão da decisão que culminou na aplicação de penalidade de multa e rescisão contratual referente ao 

Contrato n° 85/2005, fls. 1/15. Em pedido anterior, a empresa apresentou um aditamento ao recurso 

administrativo, documento já analisado e decidido pelo Presidente do INSS que, considerando a falta de 

fatos novos e a improcedência do pedido,  não conheceu o aditamento em face da intempestividade, 

conforme o inciso I, art. 109 da Lei n° 8.666/93. Inconformada, a respectiva empresa requer revisão, 

baseando-se em decisão da autoridade competente em caso similar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Às fls. 51/52 consta análise do Serviço de Administração de Contratos, com remessa dos autos à 

Coordenação-Geral de Licitações e Contratos e à Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística. O 

Coordenador-Geral de Licitações e Contratos Substituto, às fls. 53, se pronuncia: “Considerando 

manifestações da Procuradoria Federal Especializada do INSS, em ambos os casos, sugiro que o pedido 

de revisão não seja conhecido em face da intempestividade, conforme artigo 109, inciso I, da Lei n° 

8.666/93 e por não trazer à autoridade superior do INSS fatos novos que impliquem na modificação da 

decisão”. Também ratifica entendimento do Serviço de Administração de Contratos no sentido de que as 

situações dos Contratos n°s 54/2006 e 85/2005 não são idênticas, conforme manifestação da Procuradoria 

– Parecer n° 72/2010/DLIC/CGMADM/INSS-PFE. A Diretora de Orçamento, Finanças e Logística 

Substitua se manifesta favoravelmente a esse entendimento e sugere “que não seja conhecido o pedido de 

revisão em virtude de não haver fatos novos e em decorrência da intempestividade, de acordo com o 

artigo 109, inciso I, da Lei n° 8.666/93”.    

 

(fl 02 DESPACHO DECISÓRIO nº____) 

DECISÃO 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
SAS QUADRA 2 Bloco O- 10º andar  

CEP: 70070-976 

Telefone: 61 – 3313 4180 

presidência.inss@previdencia.gov.br 

 

Diante do exposto, não conheço o pedido de revisão formulado pela empresa Datamétrica Consultoria, 

Pesquisa e Telemarketing Ltda., em virtude de não haver fatos novos e da intempestividade, de acordo 

com o inciso I, art. 109 da Lei n° 8.666/93.    

 

ORDEM DE INTIMAÇÃO 

Restituir para a Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística, em prosseguimento. 

 

 

 

BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 

Presidente Substituto 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

ATA 



 
DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA 

 

 
Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  –5º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3313- 
Email:  

 

 

ATA Nº       / COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

( ..../ ..../ ...., às .... horas, Processo Administrativo nº......) 

Ata do pregão nº ..../ ... para aquisição de impressora de código de barras. 

 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dez, às catorze horas, reuniram-se na sala de 

reuniões da Comissão Permanente de Licitação do Instituto Nacional do Seguro Social [...] o 

pregoeiro e a equipe de apoio nomeados pela Portaria nº. [...] para recebimento e abertura dos 

envelopes, contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação referentes ao 

pregão [...] .  Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão às quinze horas e vinte minutos, 

sendo lavrada esta Ata assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes 

presentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Brasília, ... de ... de .... 

 

Assinatura 

Nome Pregoeiro 

Assinaturas nomes dos componentes da equipe de apoio, do responsável pelo setor e pelos 

licitantes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  – 10º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3313-4065 

 

 
ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE NORMATIZAÇÃO DO INSS. Aos dezenove dias 

do mês de maio de dois mil e dez, às onze horas, na Administração Central, situada no SAS Q. 2, 

Bloco O, 10º andar, sala 1005, realizou-se a primeira reunião do Comitê de Normatização para a 

revisão do Manual de Atos e Comunicações do INSS, onde reuniram-se seus membros 

(convocados previamente) conforme lista de presença anexa e sob a presidência de Rachel 

Pereira de Almeida. Constam da pauta da reunião: [...] Foi decidido, por unanimidade, que as 

reuniões serão semanais, às quartas-feiras, às dez horas, na Sala de Reuniões da Presidência. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, às doze horas e vinte minutos e eu, fulano 

de tal lavrei a presente ata que será assinada por todos os membros do Comitê. Brasília, 19 de 

maio de 2010.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

DESPACHO 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  – 10º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3313-4065 

 

01.001.0 – GABINETE DO PRESIDENTE, em 26/10/2010 

 

 

 

Ref.: OFICIO CIRCULAR Nº 002/MPS/SE/AAIN, de 21 de 

outubro de 2010 (SIPPS Nº 343.562.247) 

 

Int.: MPS/Assessoria de Assuntos Internacionais 

 

Ass.: Roteiro de providências para afastamento do País 

 

 

 

 

 

 

 

  Encaminhar para as Diretorias, Procuradoria Federal Especializada, Auditoria-

Geral, Corregedoria-Geral e Superintendências Regionais, de ordem do Senhor Presidente, para 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

(NOME) 

Chefe de Gabinete  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

NOTA INFORMATIVA 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
COORDENAÇÃO DE NORMAS, ACORDOS E CONVÊNIOS 

Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  – 10º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 
Telefone: (61) 3313-4160 
cnac@previdencia.gov.br 

 

 

01.001.03 - NOTA INFORMATIVA Nº        /CNAC/GABPRE/INSS 

 

REF.: (NUMERO DE PROCESSO E/OU SIPPS) 

INT.:  

ASSUNTO: 

 (VOCATIVO), 

 

 

INFORMAÇÃO – RELATO SUCINTO 

 

1. 

 

2.  

. 

. 

. 

 

FUNDAMENTAÇÃO  

 

1. 

 

2. 

. 

. 

. 

CONCLUSÃO 

 

[...] 

 

É a informação. 

OU  

É o que vai informado. 

OU 

À consideração superior. 

Cidade, [...] de [...] de [...]. 

 

NOME 

Cargo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

NOTA TÉCNICA 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
COORDENAÇÃO DE NORMAS, ACORDOS E CONVÊNIOS 

Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  – 10º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 
Telefone: (61) 3313-4160 
cnac@previdencia.gov.br 

 

 

01.001.03 - NOTA TÉCNICA Nº        /CNAC/GABPRE/INSS 

 

REF.: (NUMERO DE PROCESSO E/OU SIPPS) 

INT.:  

ASSUNTO: 

 

 

INFORMAÇÃO – RELATO SUCINTO 

 

1. 

 

2.  

. 

. 

. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

1. 

 

2. 

. 

. 

. 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE 

 

 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
COORDENAÇÃO DE NORMAS, ACORDOS E CONVÊNIOS 

Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  – 10º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 
Telefone: (61) 3313-4160 
cnac@previdencia.gov.br 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

[...] 

 

 

É a informação. OU  É o que vai informado. OU 

À consideração superior. 

 

 

Cidade, [...] de [...] de [...]. 

 

 

 

 

NOME 

Cargo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

PARECER TÉCNICO 

E 

PARECER NORMATIVO 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
COORDENAÇÃO DE NORMAS, ACORDOS E CONVÊNIOS 

Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  – 10º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 
Telefone: (61) 3313-4160 
cnac@previdencia.gov.br 

 

 

01001.03 – PARECER TÉCNICO  Nº     / INSS/GABPRE/CNAC 

 

 

Ref.: 

Int.: 

Assunto: 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

ANÁLISE 

1. 

2. 

. 

. 

. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É o parecer.  

 

Cidade(UF), ___ de ________________de 20__. 

 

 

(NOME DO SIGNATÁRIO EM MAIÚSCULAS E NEGRITO) 

(Cargo do signatário em maiúsculas/minúsculas sem negrito) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

PORTARIA 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  – 10º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3313-4180 
presidencia.inss@previdencia.gov.br 

 

 

PORTARIA Nº      INSS/PRES, DE ____DE_____________DE 20__. 

 

 

A ementa será grafada por meio de caracteres que a 

realcem, e explicitará, de modo conciso e  sob a forma 

de título, o objeto do ato.  

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Lei nº 15.000, de 30 de fevereiro de 2020; 

Decreto nº 3.123, de 31 de fevereiro de 2010; e 

Decreto nº 6.934, de 11 de agosto de 2009. 

 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, no uso da competência que lhe é conferida pelo Decreto nº 6.934, de 11 de agosto de 

2009, e considerando:  

(enumeração dos motivos determinantes do ato) 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Ficam divulgados os resultados apurados pela Idade Média do Acervo / 

Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – IMA/GDASS ao fim do 2º ciclo 

semestral de avaliação de desempenho institucional alcançado pelas Gerências-Executivas, 

Superintendências Regionais e Brasil, consolidado no mês de abril de 2010, Da mesma forma 

para as metas de desempenho organizacional almejadas, considerando a missão e os objetivos da 

Instituição, nos termos do art. 2º da Portaria nº 285/MPS/GM, de 5 de novembro de 2009, 

conforme Anexo.  

 

 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  – 10º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3313-4180 
presidencia.inss@previdencia.gov.br 

 

 

(fl. 02 PORTARIA Nº      INSS/PRES, DE ____DE_____________DE 20__) 

 

Art. 2º O resultado consolidado no período de avaliação terá efeito financeiro 

mensal, durante igual período, a partir do mês subsequente ao da publicação desta Portaria.  

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

(NOME DO SIGNATÁRIO EM MAIÚSCULAS E NEGRITO) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

OFÍCIO 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
SAS QUADRA 2 Bloco O- 10º andar, sala 1009 

CEP: 70070-976 

Telefone: 61 – 3313 4065 

presidente.inss@previdencia.gov.br  

 

 

Ofício  nº       /INSS/PRES 

 Cidade/UF ____ de _____________ de 20__. 

 

 

A Sua Excelência a Senhora 

MIRELLA DARC DE MELO CAHU ARCOVERDE DE SOUZA 

Juíza do Trabalho Substituta 

Vara do Trabalho de Guarabira/PB 

Guarabira-PB 

 

 

Assunto: Ação Civil Pública nº 0060200-09.2010.5.13.0010 

 

 

 

Senhora Juíza, 

 

 

1.  Com  relação à Carta Precatória Notificatória nº 12/2010,  informo  que, em 

atendimento       à    determinação     proferida       utos    da   Ação   Civil   Pública      nº    

0060200-09.2010.5.13.0010, este Instituto procedeu à imediata suspensão dos descontos nos 

benefícios previdenciários dos aposentados rurais (convênio rubrica “consignação contag”), 

conforme documentação comprobatória, em anexo. 

 

2.  Por oportuno, esclareço que, como não ficou consignado na referida decisão qual 

o seu alcance territorial, o INSS, jungido que está ao princípio da legalidade e visando assegurar 

cumprimento imediato à ordem judicial, observou a regra geral insculpida no art. 16 da Lei nº 

7.347/85, na redação dada pela Lei nº 9.494/97, segundo a qual a sentença e, por consequência, 

também a liminar proferida em sede de ação civil pública, produzirão efeitos dentro dos limites 

da competência territorial do órgão prolator. 

 

(fl.02 Oficio nº    INSS/PRES) 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
SAS QUADRA 2 Bloco O- 10º andar, sala 1009 

CEP: 70070-976 

Telefone: 61 – 3313 4065 

presidente.inss@previdencia.gov.br  

 

 

3.  Desse modo, informo que a determinação emanada dos autos da ação civil pública 

em referência foi cumprida por esta Autarquia com observância à regra geral da competência 

territorial do juízo prolator da decisão, isto é, abarcando os municípios da área de jurisdição da 

Vara do Trabalho de Guarabira/PB. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 

Presidente Substituto 
 

 

 

 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
SAS QUADRA 2 Bloco O- 10º andar, sala 1009 

CEP: 70070-976 

Telefone: 61 – 3313 4160 

cnac@previdencia.gov.br 

 

 

Ofício  nº       /INSS/GABPRE/CNAC 

 Cidade/UF ____ de _____________ de 20__. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

(nome) 

Governador do Estado de Minas Gerais 

CEP – Belo Horizonte. MG 

 

Assunto: Modelo de Ofício (objeto da comunicação) 

 

Senhor Governador,  

 

 

 

 

 

(CORPO DO TEXTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
SAS QUADRA 2 Bloco O- 10º andar, sala 1009 

CEP: 70070-976 

Telefone: 61 – 3313 4160 

cnac@previdencia.gov.br 

 

 

(fl.02 do OFÍCIO  nº [...] /INSS/GABPRE/CNAC, de 27.8.2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeitosamente. 

 

 

 

 

(NOME) 

Coordenador (a) de Normas, Acordos e Convênios 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

MEMORANDO  



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
SAS QUADRA 2 Bloco O- 10º andar, sala 1009 

Telefone: 61 – 3313 4160 

cnac@previdencia.gov.br 

 

 

01.001.03 – Memorando nº       /INSS/GABPRE/CNAC 

  

Em ____ de _____________ de 20__. 

 

Ao  

Coordenador (a) de [...] - (Código da Unidade) 

Assunto: Modelo de Memorando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CORPO DO TEXTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
SAS QUADRA 2 Bloco O- 10º andar, sala 1009 

Telefone: 61 – 3313 4160 

cnac@previdencia.gov.br 

 

(fl.02 do Memorando nº [...] /INSS/GABPRE/CNAC, de 27.8.2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente ou Respeitosamente. 

 

 

 

 

(NOME) 

Coordenador (a) de Normas, Acordos e Convênios 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

CARTA  



 
PRESIDÊNCIA 

 

 
Setor de Autarquias Sul – Quadra 2 – Bloco O  – 10º andar – CEP: 70070-946 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3313-4180 
presidencia.inss@previdencia.gov.br 

 

 

 

Carta nº      / INSS/PRE 

 

Cidade/UF, ____de_____________de 20___. 

 

 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 

Fulano de Tal 

79150-000 – Jardim – MG 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Informamos a V.Sa. que este objeto de correspondência, sob a forma de comunicação 

escrita, de natureza administrativa, social, comercial ou qualquer outra, que contém informação 

de interesse específico do destinatário, é enviado para  dar ciência [...] 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

(NOME DO SIGNATÁRIO EM MAIUSCULAS E NEGRITO) 

(Cargo do Signatário em minúsculas e sem negrito) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 

FAC-SÍMILE ou FAX  



 

 

 

 

 

 
(0XX61) 000-5555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
(0XX61) 000-5555 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(0XX61) 000-5555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(0XX61) 000-5555 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

INSTRUÇÃO NORMATIVA  



 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº        INSS/PRES, DE ___DE_____________DE 20__ 

 

A ementa será grafada por meio de caracteres que a 

realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma 

de título, o objeto do ato.  

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Lei nº 15.000, de 30 de fevereiro de 2020;  

Decreto nº 3.123, de 31 de fevereiro de 2010; e 

Decreto nº 6.943, de 11 de agosto de 2009. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 6.934, de 11 de agosto de 

2009, e considerando: 

[...];  e 

[...], 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º [...]. 

Art. N Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

(NOME) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV 

RESOLUÇÃO   



 
 

 

RESOLUÇÃO Nº        INSS/PRES, DE ___DE_____________DE 20__ 

 

A ementa será grafada por meio de caracteres que a 

realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma 

de título, o objeto do ato.  

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Lei nº 15.000, de 30 de fevereiro de 2020;  

Decreto nº 3.123, de 31 de fevereiro de 2010; e 

Decreto nº 6.943, de 11 de agosto de 2009. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 6.934, de 11 de agosto de 

2009, e considerando: 

[...];  e 

[...], 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º [...]. 

 

Art. n  Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

(NOME) 

 


