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Todo o conteúdo desta apostila de Redação Oficial, embora sofrendo algumas 
adaptações, foi retirado do livro Correspondência Comercial e Oficial com Técnicas 
de Redação, de Reinaldo Mathias Ferreira, editora Ática, de onde foram retirados 
alguns dos modelos. Outros modelos foram retirados do Manual de Redação Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro. 
 

1. Ata 
 
UTILIZAÇÃO: registro resumido, porém claro e fiel, das ocorrências de uma 
reunião.  
 
DETALHES:  
 
• Não deve conter parágrafos. 
• Números por extenso e, para facilidade na leitura, podem ser repetidos 

em algarismos entre parêntesis. 
• Escrito com caneta, sem rasura. As ressalvas devem ser feitas com:  

1) 'digo' - no momento da escrita (intensão, digo, intenção); 
2) 'Em tempo' - quando o erro só for percebido na hora de lavrar a ata (Em 
tempo: onde se lê "aquilo", leia-se "isso"), ou quando for necessário 
algum acréscimo de informação (Em tempo: na relação dos presentes, 
acrescente-se o nome do senhor José das Couves) 

 
a) O livro: deve conter um termo de abertura e um termo de encerramento. 
 

Termo de abertura. 
Este livro contém cem folhas numeradas e rubricadas por mim, Fulano de 
Tal, e se destina ao registro de atas das reuniões ordinárias e 
extraordinárias do Condomínio do Edifício Sol e Mar. 
 
Termo de Encerramento: 
Eu, Fulano de Tal, presidente do conselho de moradores do Condomínio 
do Edifício Sol e Mar, declaro encerrado este livro de atas. 

Rio de Janeiro, 09 de março de 2002. 
(assinatura) 

 
 
b) A ata: é iniciada por um cabeçalho seguido da abertura, da legalidade, 
relação nominal, aprovação da ata anterior (se houver), desenvolvimento e 
fecho. 
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CABEÇALHO: deve apresentar a indicação da ata (título). 

Ata número doze (12) 
Ata da sexta reunião ordinária dos membros do Conselho de Moradores do 
Edifício Sol e Mar. 

 
ABERTURA: deve apresentar o dia, a hora e o local da reunião, bem como as 
identificações das entidades reunidas, os nomes do presidente e do 
secretário e a finalidade da reunião. 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de mil, novecentos e noventa e nove 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dois, às vinte horas, na sala 
número cinco do terceiro andar da ala B da Faculdade São Judas Tadeu, 
realizou-se a terceira reunião ordinária do Conselho Comunitário, 
presidido pelo senhor Capristânio de Capri e secretariado por mim, 
Felípedes da Costa, para tratar da seguinte ordem do dia, conforme edital 
número cinco barra dois mil e dois (5/02), expedido a todos os membros do 
Conselho com data de vinte de janeiro do corrente ano: 1) relatório das 
atividades do ano anterior; 2) prestação de contas da diretoria; 3) planos 
de ação para o corrente ano. 

 
LEGALIDADE: deve-se esclarecer se houve quorum para que a reunião tenha 
valor legal. 

O senhor presidente declarou a legalidade da reunião por haver quorum, 
conforme determina o artigo trinta e seis dos estatutos. 

 
RELAÇÃO NOMINAL: deve-se relacionar as pessoas que constam na lista de 
presença e que, de fato, compareceram à reunião. 

Estiveram presentes os seguintes membros do Conselho: Ariovaldo de 
Almeida, Berger de Souza, Carlos da Silva. 

 
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR:  

O senhor presidente solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Após a 
leitura, como não houve emendas ou ressalvas, foi ela aprovada por 
unanimidade. 

 
DESENVOLVIMENTO: 

Dando início à ordem do dia, o senhor presidente relatou (...). 
 
FECHO: só acontece depois que todos os acontecimentos foram registrados. 
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Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, 
agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Felípedes da Costa, 
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 
mim, pelo senhor presidente e por todos os presentes. 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo I: ATA 
 
 



RReeddaaççããoo  OOffiicciiaall  
 

 6 

 

2. Requerimento  
 
 
UTILIZAÇÃO: para solicitar autoridade pública algo que, ao menos 
supostamente, tenha amparo legal. 
 
 
DETALHES:  
 
• O texto deve ser bastante objetivo, redigido em 3ª pessoa. 
• A paragrafação pode seguir o estilo americano (sem entradas de 

parágrafo), ou estilo tradicional. No caso de estilo americano, todo o texto, 
o fecho e a data devem ser alinhados à margem esquerda. No estilo 
tradicional, o fecho e a data devem ser alinhados à direita. 

• Por conter muitas informações, é de bom tom que o texto não ultrapasse 6 
ou 10 linhas, incluindo a identificação, exposição e justificativa. 

• Caso seja necessário anexar algum documento, o(s) anexo(s) deve(m) 
ser mencionado(s) no texto. 

• Para um bom requerimento, basta esquematizá-lo, segundo os passos: 
 
 

 
   (Destinatário/invocação) 
 
   Requerente 
   Identificação 
 
   O que requer 
   Justificativa 
   (Amparo legal, se houver) 
 
   (Localidade e data) 
   (Assinatura) 
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a) DESTINATÁRIO (invocação): deve conter o tratamento conveniente, o título 
ou o cargo do destinatário, sem citar o nome. Por uma questão de destaque, 
o destinário pode vir todo em letras maúsculas, mas não é obrigatório. 
 
MAGNÍFICO SR. SUB-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNINERJ. 
 
 
b) TEXTO: cerca de 7  linhas abaixo do destinatário. Na datilografia, espaço 2; 
em digitação, espaço 1,5. 
 

NOME E IDENTIFICAÇÃO: informações necessárias completas 
(nacionalidade, estado civil, endereço, identidade, CPF, etc.). 
 

EXPOSIÇÃO: descreve-se o que se está requerendo, com toda 
clareza possível. 
 

JUSTIFICATIVA: as razões pelas quais está requerendo. Pode-se citar 
leis, ou indicar documentos que comprovem. 

 
c) FECHO: cerca de 3 linhas abaixo do texto. Pode ocupar uma ou duas 
linhas. Não é obrigatório. 
 
Termos em que pede deferimento. 
 

Nesses termos, 
pede deferimento. 

 
d) Data: cerca de 2 linhas do fecho (se houver), ou do texto. Deve ser 
completa. 
 
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2002. 
 
e) ASSINATURA: cerca de 2 linhas da data. Não se coloca nome, pois os 
dados já constam no texto, nem há necessidade de linha. 
 
 
Anexo II - REQUERIMENTO 
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3. Declaração / Atestado 
 
UTILIZAÇÃO: para informar a ocorrência de um fato ou a existência de uma 
situação. 
 
DETALHES:  
 
• É fornecido somente se alguém pedir. 
• Deve-se ter em mente que o destinatário precisará saber alguns detalhes importantes, 

mas não se pode detalhá-los. 
• A finalidade da declaração deve está contida no texto. Se não se souber qual a 

finalidade, diz-se apenas “para os devidos fins”. 
• A paragrafação pode seguir o estilo americano (sem entradas de parágrafo), ou estilo 

tradicional. No caso de estilo americano, todo o texto, a data e a assinatura devem ser 
alinhados à margem esquerda. No estilo tradicional, devem ser alinhados à direita.  

 
a) TIMBRE: impresso no alto do papel. Em certidões/atestados particulares 
não se usa timbre. 
 
b) TÍTULO: cerca de 10 linhas do timbre e no centro da folha. 
 
c) TEXTO: cerca de quatro linhas do título. Deve conter: 

• identificação do emissor; 
• o verbo atestar ou declarar no presente do indicativo, na terceira 

pessoa do singular ou do plural (atesta / atestam / declara / declaram); 
• finalidade do documento (para fins escolares / para fins 

previdenciários / para os devidos fins); 
• nome do solicitante e seus dados de identificação; 
• identificação do fato ou situação que atesta/declara. 

 
d) LOCALIDADE E DATA: cerca de três linhas do texto. 
 
e) ASSINATURA: cerca de três linhas da data. Somente se houver mais de um 
emissor é que será necessário escrever o nome (letras iniciais maiúsculas) e 
algum dado de identificação. (Vide modelos) 
  
 
Anexo III – DECLARAÇÃO (Atestado) 
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4. Recibo 
 
UTILIZAÇÃO: para declarar ter recebido algo ali especificado. 
 
DETALHES:  
 
• Não existem somente recibos de valores. Outro tipo bastante comum é o recibo de 

recebimento de mercadoria. 
• Caso seja necessária a emissão sistemática de recibos, deve-se criar uma numeração 

a ser seguida.  
• Alguns recibos exigem testemunha(s) como, por exemplo, judiciais ou de valores muito 

altos. 
• A paragrafação pode seguir o estilo americano (sem entradas de parágrafo), ou estilo 

tradicional. No caso de estilo americano, todo o texto, a data e a assinatura devem ser 
alinhados à margem esquerda, com exceção do valor (caso haja), que deve ser 
sempre alinhado à direita. No estilo tradicional, devem ser alinhados à direita.  

 
a) TIMBRE: impresso no alto do papel. Em recibos particulares não se usa 
timbre. 
 
b) TÍTULO: cerca de 3 linhas do timbre e no centro da folha. 
 

Nos casos de recibo com numeração, pode-se: 
• colocar a numeração seguindo o título (recibo nº 79/02), ou a cerca de 

2 linhas do título; 
• a numeração pode conter a sigla do órgão/departamento e o ano 

(SECON 79 ou SECON 79/02); 
• destacar o valor (principalmente quando há desconto de impostos); a 

numeração, nesse caso, pode vir na mesma linha, alinhado à 
esquerda, ou na linha acima do valor. 

 
c) TEXTO: cerca de três linhas do título. Deve conter: 

• o verbo receber no presente do indicativo, na primeira pessoa do 
singular ou do plural (recebi de / recebemos de); 

• nome do pagador (pessoa ou empresa/órgão) com os dados de 
identificação que sejam necessários (geralmente basta nome/razão 
social, endereço e CPF ou CNPJ); 

• identificação do recebimento: o valor recebido em algarismos, seguido 
do valor por extenso entre parênteses, ou o que está sendo recebido; 

• motivo do recebimento: venda de, prestação de serviços, salário, 
gratificação etc. (sempre de forma bastante clara). 
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d) LOCALIDADE E DATA: cerca de três linhas do texto. 
 
e) ASSINATURA: cerca de três linhas da data. Somente se houver mais de um 
emissor é que será necessário escrever o nome (letras iniciais maiúsculas) e 
algum dado de identificação. (Vide modelos) 
  
 
Anexo IV – RECIBO 
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5. Circular 
 
UTILIZAÇÃO: para transmitir avisos, ordens, pedidos ou instruções, dar ciência 
de leis, decretos, portarias, etc. 
 
DETALHES:  
 
• Destina-se a uma ou mais de uma pessoa/órgão/empresa. No caso de mais de um 

destinatário, todas as vias distribuídas devem ser iguais. 
• A paragrafação pode seguir o estilo americano (sem entradas de parágrafo), ou estilo 

tradicional. No caso de estilo americano, todo o texto, a data e a assinatura devem ser 
alinhados à margem esquerda. No estilo tradicional, devem ser centralizados.  

 
a) TIMBRE: impresso no alto do papel. 
 
b) TÍTULO E NÚMERO: cerca de 3 linhas do timbre e no centro da folha. O 
número pode vir seguido do ano. 
 
c) DATA: a data deve estar próxima do título e número, ao lado ou abaixo, 
podendo se apresentar de várias formas: 
 
 
 

CIRCULAR Nº 01, DE 2 MARÇO DE 2002 
 
 
 

CIRCULAR Nº 01 
De 2 de março de 2002 

 
 
 

CIRCULAR Nº 01/02            Rio de Janeiro, 2 de março de 2002 
 
 
 
d) EMENTA (opcional): deve vir abaixo do título e data, cerca de três linhas. 
 

Ementa: Material de consumo. 
Ref.: Material de consumo 
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e) INVOCAÇÃO: cerca de quatro linhas do título. Dependendo do assunto e 
destinatários, a invocação é dispensável. 
 

Excelentíssimo Senhor: 
Senhor Prefeito: 
Senhores Pais: 

 
f) TEXTO: cerca de três linhas do título. Deve conter: 

• exposição do assunto, desenvolvida a partir dos objetivos; 
• a sensibilização do receptor/destinatário (apelo); 
• convite a agir (impulso). 

 
g) CUMPRIMENTO FINAL:   
 

Cordialmente, 
Respeitosamente, 
Atenciosamente, 

 
Nota: o cumprimento final pode vir acompanhado de um último parágrafo, 
mas devemos evitar exageros: 
 

Sem mais, ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. 
 

Atenciosamente, 
 
 
h) ASSINATURA: cerca de quatro linhas do cumprimento final. É composta do 
nome do emissor (só as iniciais maiúsculas) e cargo ou função (todo em 
maiúscula): 
 

Herivelto Nascimento 
      DIRETOR 

 
i) ANEXOS: quando houver documentos a anexar. Escreve-se a palavra anexo 
à margem esquerda, seguida da relação do que está anexado: 
 

Anexo: quadro de horários. 
Anexa: cópia do documento. 
Anexas: tabela de horários e cópia dos documentos. 
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j) INICIAIS: na última linha útil do papel, à esquerda, devemos escrever as 
iniciais de quem elaborou o texto (redator), seguido das iniciais de quem a 
datilografou/digitou (em maiúscula ou minúscula, tanto faz). Quando o 
redator e o datilógrafo forem a mesma pessoa, basta colocar a barra seguida 
das iniciais: 
 

PPS/AZ 
Pps/az 
/pps 
/PPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo V – CIRCULAR 
 
 



RReeddaaççããoo  OOffiicciiaall  
 

 14 

 

6. Memorando  
 
UTILIZAÇÃO: para comunicação entre órgãos ou departamentos. Diferencia-se 
do Ofício apenas por este ser mais restrito e rigoroso que aquele quanto à 
forma e ao uso. Memorando também é chamado de Correspondência 
Interna (CI) 
 
DETALHES:  
 
• Existem 2 tipos de memorando: interno (para o mesmo departamento), ou externo 

(para outro departamento ou órgão/empresa). 
• Não há rigor quando ao formato, mas os elementos necessários (código e número, 

local e data, assunto, de / para, etc.) têm de ser mantidos em qualquer memorando. 
• Destina-se a uma ou mais de uma pessoa/órgão/departamento. No caso de mais de 

um destinatário, todas as vias distribuídas devem ser iguais. 
• A paragrafação pode seguir o estilo americano (sem entradas de parágrafo), ou estilo 

tradicional. No caso de estilo americano, todo o texto, a data e a assinatura devem ser 
alinhados à margem esquerda. No estilo tradicional, devem ser centralizados.  

 
a) TIMBRE: impresso no alto do papel. 
 
b) CÓDIGO E NÚMERO: cerca de 3 linhas do timbre, e à esquerda da folha. O 
código é a sigla pela qual o setor/departamento é conhecido na empresa. O 
número pode vir seguido do ano. 
 
c) LOCALIDADE E DATA: na mesma linha do código, na extrema direita. 
 
d) EMENTA: deve vir abaixo do código e número, podendo vir na linha 
seguinte, ou a cerca de 3 linhas. 
 
 

 
DICOM-025/02                       Rio de Janeiro, 10/05/02 

    Ref.: compra de material 
 
 
 

DICOM-025/02                       Rio de Janeiro, 10/05/02 
 

    Assunto: compra de material 
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e) RECEPTOR: cerca de duas linhas da ementa.  
 

Ao Sr. Prefeito Municipal de Poços de Caldas 

 
f) TEXTO: cerca de cinco linhas do receptor. Deve ser sucinto. Se o texto for 
muito longo, os parágrafos podem ser enumerados; 
 
g) CUMPRIMENTO FINAL:   
 

Saudações, 
Grato, 

 
 
h) ASSINATURA: cerca de três linhas do cumprimento final. É composta do 
nome do emissor (só as iniciais maiúsculas) e cargo ou função (todo em 
maiúscula): 
 

    Antônio Silva 
DIVISÃO DE METERIAIS 

 
i) ANEXOS: quando houver documentos a anexar. Escreve-se a palavra 
anexo à margem esquerda e apenas a quantidade de documentos anexos. 
Se só houver um documento, basta escrever anexo. 
 

Anexo. 
Anexos: 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VI – MEMORANDO / CI 
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7. Ofício 
 
UTILIZAÇÃO: para comunicação, mas não estritamente, entre órgãos do 
serviço público. 
 
DETALHES:  
 
• Cada ofício deve conter um único assunto. 
• A numeração dos ofícios recomeça a cada ano. 
• A paragrafação pode seguir o estilo americano (sem entradas de parágrafo), ou estilo 

tradicional. No caso de estilo americano, todo o texto, a data e a assinatura devem ser 
alinhados à margem esquerda. No estilo tradicional, devem ser centralizados.  

 
 
a) TIMBRE: impresso no alto do papel. 
 
b) NÚMERO: cerca de 3 linhas do timbre, e à esquerda da folha. Escreve-se 
Ofício nº na margem esquerda, seguido do número do ofício com os 2 
algarismos do ano. Se houver mais de um órgão autorizado a emitir ofícios, 
coloca-se a sigla do órgão antes do número. 
  
c) LOCALIDADE E DATA: na mesma linha do número, na extrema direita. 
 
 
d) EMENTA: deve vir abaixo do código e número, podendo vir na linha 
seguinte, ou a cerca de 3 linhas. 
 
 
 

 
Ofício nº 38/02                     Rio de Janeiro, 10/05/02 
 
Ref.: Processo nº 5.073/02 

 
 
 
 
 

Ofício nº DICOM-38/02                Rio de Janeiro, 10/05/02 
 
Ref.: Processo nº 5.073/02 
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e) INVOCAÇÃO: cerca de três linhas da ementa.  
 

Prezado Senhor 
Senhor Secretário 

 
 
f) TEXTO: cerca de cinco linhas da invocação. Se o texto for muito longo, os 
parágrafos podem ser enumerados; 
 
 
g) CUMPRIMENTO FINAL:   
 

Atenciosamente, 
ATENCIOSAMENTE, 
Respeitosamente, 

 
 
h) ASSINATURA: cerca de três linhas do cumprimento final. É composta do 
nome do emissor (só as iniciais maiúsculas) e cargo ou função (todo em 
maiúscula): 
 

    José do Nascimento 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
i) ANEXOS: quando houver documentos a anexar. Escreve-se a palavra 
anexo à margem esquerda e a sua descrição. 
 

Anexo: Recibo do pagamento 
Anexos: Recibo de pagamento e Certidão Negativa 
Anexa: Certidão Negativa 
Anexas: Cópia da identidade, declaração e Certidão Negativa 

 
j) ENDEREÇO: na parte inferior do papel, à margem esquerda. Deve conter o 
nome do receptor com sua respectiva forma de tratamento, cargo que ocupa 
precedido de DD (Digníssimo) e endereço completo. Caso o ofício ultrapasse 
uma página, o endereço deverá ficar na primeira. 
 
l) INICIAIS: na última linha do papel, à esquerda. Deve-se escrever as iniciais 
do redator e do datilógrafo separados por uma barra (/). Se o redator e o 
datilógrafo forem a mesma pessoa, basta colocar a barra e as iniciais. 
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m) Quando o texto for muito grande e ultrapassar uma página, deve-se 
proceder da seguinte forma: 
 

1) Indicar o endereço e iniciais na primeira página (veja modelos). 
2) Na folha de continuação, a três linhas do timbre, repete-se o número 

seguido do número da folha. 
3) A duas linhas do número e folha, segue-se o texto, cumprimento final 

e anexos (caso existam). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VII – OFÍCIO 
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8. Edital 
 
UTILIZAÇÃO: comunicação ou ordem para convocar, avisar ou informar. 
 
DETALHES:  
 
• Para que não se possa alegar ignorância de sua mensagem, o edital é afixado em 

local público ou divulgado pela imprensa oficial (Diário oficial), ou por jornal de 
expressiva circulação. 

• Todo edital deve ser assinado, com exceção de divulgação em imprensa, ou mídia. 
• A paragrafação pode seguir o estilo americano (sem entradas de parágrafo), ou estilo 

tradicional. No caso de estilo americano, todo o texto, a data e a assinatura devem ser 
alinhados à margem esquerda. No estilo tradicional, devem ser centralizados.  

 
a) TIMBRE: impresso no alto do papel.  Todo edital deve conter o timbre do 
órgão que o expede. 
 
b) IDENTIFICAÇÃO/TÍTULO: logo abaixo do timbre e no centro do papel. 
Escreve-se a EDITAL Nº , seguido do número com os 2 algarismos do ano. 
Pode haver também o código do setor ou do departamento que o expede. 
 

EDITAL Nº 435/02 
EDITAL Nº 435/02-DIFIN 

  
c) EMENTA: em forma de resumo, com todas as palavras em maiúsculas, 
imediatamente abaixo do título/identificação, centralizada no papel. 
 
 
 

 
EDITAL Nº 435/02 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 
 
d) TEXTO: cerca de cinco linhas da ementa. Deve conter todas as 
informações necessárias ao bom entendimento do receptor. 
 
e) LOCALIDADE E DATA: cerca de duas linhas do texto. A localidade e a data 
por extenso. 
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f) ASSINATURA: cerca de três linhas do cumprimento final. É composta do 
nome do emissor (só as iniciais maiúsculas) e cargo ou função (todo em 
maiúscula).  
 

    José do Nascimento 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
g) VISTO: muitas vezes, por determinações internas do órgão, o edital precisa 
ser visado (=ter visto) por funcionário hierarquicamente superior, diretor, 
coordenador ou presidente. ?Quando essa prática for necessária, escreve-se 
a três linhas da ASSINATURA a palavra VISTO. Logo abaixo se escreve o nome 
civil de quem deverá visar o documento (apenas as letras iniciais 
maiúsculas) e o cargo que ocupa (todas as letras maiúsculas). 
 

Visto: 
 
 
Epaminondas da Silva 
    PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VIII – EDITAL 
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