
ESTADO DE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 18 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova o Manual de Redação Oficial do
Poder Judiciário do Estado de Mato
Grosso.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO , no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com a
deliberação do E. Órgão Especial, realizada na Sessão Extraordinária Administrativa de 10
de dezembro de 2020, nos autos Proposição n. 4/2020 (CIA 0048063-78.2020.8.11.0000),

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Manual de Redação Oficial do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso, na forma do anexo desta Resolução.

Art. 2º Os magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
no desempenho de suas funções, observarão quanto à elaboração de atos administrativos, em
quaisquer de suas modalidades, as orientações constantes no Manual de Redação Oficial.

Art. 3º As orientações previstas no Manual de Redação Oficial deverão ser
amplamente divulgadas, com vista à eficiente utilização dos procedimentos padronizados.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
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PREFÁCIO 

 

 Este Manual enfeixa algumas recomendações com vista a facilitar a produção de 

documentos tanto da rotina administrativa quanto da judicial. É certo que ele se destina, 

fundamentalmente, a magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Mas não deixa de ser correto afirmar que se presta também àqueles que, no desempenho de sua 

função, buscam a Justiça para solucionar os litígios que envolvem atores sociais. 

 Curioso é pontuar que a palavra manual encerra a mesma raiz de manusear, um e outro 

derivados do latim manus. Daí nos veio mão. Bem por isso, está o Manual de redação oficial 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso ao alcance de todos, vale dizer, à mão, hábil 

para desatar as dúvidas que nos acorrem no dia a dia. 

 A linguagem administrativa oficial se pretende cada vez mais clara, concisa e simples. 

 Clara será ela quando centrar seu foco no destinatário, na parte. Incompreendida, a 

mensagem não se aperfeiçoa, deixa de surtir o fim buscado. 

 A concisão se alcança quando o autor do texto privilegia o indispensável. Aliás, 

enfatizar o desnecessário é chover no molhado. 

 Será simples a linguagem quando põe para escanteio o estilo rebuscado, 

exageradamente enfeitado, beirando o pernóstico. Entre a beleza e a simplicidade, que se abrace 

a simplicidade! Machado de Assis, o maior entre os maiores nomes da literatura de Língua 

Portuguesa, dá seu recado: O melhor estilo é o que narra as coisas com simpleza, sem atavios 

carregados e inúteis. 

 Disto estamos convencidos: a palavra não constitui apenas uma das ferramentas que se 

põe à disposição dos que se habilitam ao exercício do Direito. Ela é, simplesmente, a única 

ferramenta. Essa a razão por que se convencionou denominar o Direito de profissão das 

palavras. 

 Nessa esteira, a Administração do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso acalenta 

a certeza de que este Manual cumprirá o objetivo que tem em mira. Visitá-lo amiúde não nos 

será obrigação. Antes, redundará em delicioso passeio aclarando as incertezas que nos assaltam. 

 Apresentamos nossos cumprimentos à equipe que se ocupou desta tarefa: com erguida 

dedicação, emprestou horas preciosas para que esta obra se tornasse realidade. 

 Cuiabá, novembro de 2020. 

 

 

 

 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 

Presidente 

 

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas 

Vice-Presidente 

 

Desembargador Luiz Ferreira da Silva 

Corregedor-Geral da Justiça 
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INTRODUÇÃO 
 

 O fim da comunicação é aproximar as pessoas. Objetivo igual hospedam os documentos que 

brotam dos tribunais, ou neles deságuam: reduzir a carga de iniquidades que nos distanciam um do outro. 

 Não se exige do profissional do Direito seja ornado de todos os atributos. Embora assim, uma 

vez que atua com palavras, o mínimo que dele se espera é que não atropele a Língua Portuguesa. 

 Manual de redação oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. O termo oficial não 

está aí ao acaso: todo e qualquer documento deve transpirar os interesses da instituição pública ou do 

departamento de onde emana. Significa que seu autor é deles representante, fazendo as vezes ora do 

presidente ora do diretor do órgão. Quanta responsabilidade não lhe cabe! 

 No primeiro capítulo, o Manual se ocupa de aspectos que dizem da própria redação oficial, 

deitando ênfase nos requisitos em que esta se assenta. Dentre os quais, sobressai a clareza, qualidade 

número um do texto. Celso Cunha, eminente gramático, enfatiza: Ser claro é uma gentileza com o leitor. 

Tão grande é a relevância da clareza, melhor seria tivesse dito: ser claro é uma obrigação com o leitor. 

 Em adendo, aí se atribui especial atenção às formas de tratamento, dadas as incertezas que o 

tema derrama. 

 O foco da segunda seção reside nas abreviações, conferindo-lhes maior racionalidade. Nas 

abreviaturas, as letras sobrepostas já não se justificam. Quanto às siglas, nas pegadas do que propõe o 

Manual de redação da Presidência da República, privilegia-se um emprego cada vez mais funcional. 

 O miolo do terceiro capítulo está no uso das maiúsculas. Por princípio, utiliza-se inicial 

maiúscula quando se pretende dispensar valor à pessoa, à instituição ou à coisa que se tem em mente 

realçar. Navegar por essas águas agitadas não é tarefa das mais fáceis. Em certos aspectos, o Judiciário 

não se afeiçoa à prática de revistas e jornais marcadamente informais. A bem-dizer, o pomo da discórdia 

é o registro dos cargos. 

 O capítulo seguinte se limita a grifar algumas recomendações no tocante aos textos normativos. 

Lembrados sempre de que o palco jurídico reclama a língua culta. 

 Na feitura das peças forenses, um mundo de incertezas costuma nos tirar o sono. O quinto 

capítulo – sempre aberto a novas entradas – procura reduzi-las. Socorrem-nos os latinos: O ato de 

escrever é ofício sem fim. Vale dizer: jamais é irretocável. A qualquer tempo pode ser melhorado. 

 Já o capítulo final, este entreabre espaço para os mais diversificados modelos dos atos oficiais: 

pontua-lhes os objetivos e os elementos de que se compõem, recomendando uma estrutura mais racional. 

 Tenha-se em mente isto: a grandeza é simples. A comprová-lo, este fato contado pelo Dr. João 

Antonio Neto, expoente da Academia Mato-Grossense de Letras. Tendo sido desembargador do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cursou Direito no Rio de Janeiro. Sua turma, recém-         

-chegada, foi estimulada a visitar o ergástulo público. 

 Saíram à procura do tal ergástulo. Horas a fio, nada de o localizarem. Dia seguinte, ao 

regressarem à sala de aula, o mestre esclareceu: ergástulo era o mesmo que cadeia, cárcere. 

Boquiabertos, os alunos se perguntavam por que o professor não dissera antes. Se todos não 

desconheciam onde ficava a cadeia, ninguém sabia onde ficava o ergástulo, nome para lá de complicado. 

 Em bem da verdade, esse termo nada mais é que resquício do juridiquês, estilo um tanto ou 

quanto pomposo, cheirando a mofo, que germinou em setores do meio jurídico. Tudo leva a crer, no 

entanto, que o juridiquês está com seus dias contados. Repitamos: a grandeza é simples. 

 De qualquer forma, conversar com o dicionário é fundamental. E saber que há quem se acanhe 

de consultá-lo. Consola-nos esta certeza: os grandes mestres o fazem sempre. 

 Não é sem propósito afirmar que a primeira virtude de quem ambiciona aprender responde pelo 

nome de curiosidade – do mesmo étimo do latim curare, sentido de curar, igualmente de cuidar. Que 

ela nos cure a sede de conhecimento que nos deve distinguir! 

 Honra-me, eminentemente, abrir este Manual, cujas ideias traduzem o pensar da Comissão 

instaurada para sua feitura. Obreiros incansáveis, vê-se em seus integrantes o dedo do mestre que a 

compôs. 

 Parabéns à Administração do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, notadamente ao 

singular entusiasmo do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Corregedor-Geral da Justiça. Não apenas 

propôs, mas sobretudo incentivou esta empreitada, cujo intento maior é aprimorar-nos a redação oficial. 

 De igual parte, não fosse o singular apoio de nosso Presidente, Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha, o sonho teria por certo ido a pique. 
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 Sempre aberto a novas achegas, propósito nosso é que o Manual haverá de subsidiar todos 

quantos dele se abeirarem para amenizar certos desconfortos com os quais esbarramos no ato de 

escrever. 

 

Professor Germano Aleixo Filho 

Assessor da Comissão 
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1 Redação Oficial 

 

1.1 Aspectos gerais 

 

A redação de atos administrativos e de correspondências oficiais deve considerar dois 

elementos principais: a finalidade da mensagem e seu destinatário. 

O texto escrito do ato ou da correspondência administrativos nasce de uma necessidade 

institucional e tem por finalidade alcançar os agentes responsáveis para o atendimento dessa 

demanda. Por isso, a mensagem deve ser escrita com eficácia, de tal modo que consiga 

comunicar o necessário para atingir seu objetivo, sempre levando em conta o destinatário. 

 

1.2 Requisitos 

 

A redação oficial deve observar os seguintes requisitos: impessoalidade ou objetividade, 

clareza, precisão, concisão, correção, coerência e coesão. 

 

Impessoalidade ou objetividade 

 

O verdadeiro autor institucional é o órgão ou entidade da Administração Pública. Por 

isso, a individualidade não deve interferir na redação oficial. 

O tratamento impessoal decorre da ausência de impressões individuais de quem elabora 

o texto, da impessoalidade do receptor e do caráter impessoal do assunto tratado. 

Recomenda-se evitar expressões pessoais, coloquiais e adjetivos em excesso, ou que 

exprimam avaliação pessoal a respeito do assunto ao qual se refere o texto. 

 

Clareza 

 

O texto claro é aquele que possibilita sua imediata compreensão. 

Para tanto, devem-se utilizar palavras e expressões simples, em sentido comum, salvo 

quando o assunto tratado exigir nomenclatura técnica. 

As frases devem ser curtas, preferencialmente na ordem direta e com uniformidade de 

tempo verbal em todo o texto, com adequado emprego de pontuação. 

Deve-se evitar, ainda, ambiguidade, regionalismo e neologismo. 

 

Precisão 

 

A precisão é o grau de exatidão de sentido que se quer transmitir no texto. 

A precisão de um texto guarda relação direta com a escolha das palavras adequadas às 

ideias que se quer expressar, evitando sentidos dúbios e repetições desnecessárias. 

 

Concisão 

 

A concisão consiste em transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras, 

sem prejuízo à mensagem comunicada pelo texto. 

O texto conciso equilibra o essencial com o necessário, expressos por ideias importantes 

e considerações pertinentes. 

 

Correção 

 

A correção do texto decorre do respeito às normas e princípios do idioma. Em uma 

palavra, do respeito à gramática. 
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Na redação oficial, especialmente, “devem-se evitar os solecismos (erros de sintaxe), as 

deformações (erros na forma das palavras), os cruzamentos (troca de palavras parecidas), os 

barbarismos (emprego abusivo de palavras, expressões e construções estrangeiras) e os arcaís-

mos (emprego de palavras, expressões e construções antiquadas)” (KASPARY, 2016, p. 18). 

O texto correto não produz cacófato (palavra inconveniente que resulta do encontro de 

sílabas finais de um vocábulo com as iniciais de outro), assonância (semelhança ou igualdade 

de sons na frase ou no período) ou eco (repetição sucessiva de finais idênticos de palavras, 

resultando em rima). 

 

Coerência e coesão 

 

A coerência é a organização lógica de um texto mediante o ordenamento e a interligação 

das ideias, de maneira que permita sua compreensão como uma unidade de sentido. 

A coesão é o efeito de unidade textual obtido com base na utilização de recursos 

gramaticais, tais como o emprego de conjunção para estabelecer ligação entre orações, períodos 

ou parágrafos, concordância de gênero e de número, correlação entre os modos e os tempos 

verbais, as relações de subordinação e de coordenação, a substituição de vocábulos, ou orações, 

por pronomes ou expressões. Igualmente, de recursos estilísticos, como a elipse, a referência e 

a substituição, estas com função precípua de recuperar, pelo contexto, o termo omitido ou 

substituído. 

 

1.3 Formas de tratamento 

 

As formas de tratamento são utilizadas em razão da hierarquia do cargo, função ou posto 

do destinatário, devendo ser empregada a grafia por extenso, preferencialmente, por configurar 

declinação mais respeitosa. 

A abreviatura pode ser empregada quando se tratar de correspondência institucional 

interna, entre ocupantes de cargos que dispensam o tratamento formal hierárquico. Nesse caso, 

pode-se, até mesmo, substituir a forma de tratamento pelo pronome oblíquo da terceira pessoa 

(lhe, lhes). 

Para evitar repetições, devem-se utilizar, no corpo do texto, as formas pronominais seu, 

sua, o e lhe em substituição às formas de tratamento. 

Nas correspondências oficiais do Poder Judiciário, as formas de tratamento mais usuais 

e seus respectivos destinatários são as seguintes: 

 

Vossa Excelência: 

 

✓ Presidente da República e Vice-Presidente da República 

✓ Presidente do Congresso Nacional 

✓ Presidente do Supremo Tribunal Federal 

✓ Ministro de Estado 

✓ Secretário Executivo de Ministério 

✓ Embaixador 

✓ Oficial-General das Forças Armadas 

✓ Auditor Militar 

✓ Senador 

✓ Deputado Federal 

✓ Ministro do Tribunal de Contas da União 

✓ Ministro dos Tribunais Superiores e todos os membros do Poder Judiciário 

✓ Membros do Ministério Público 

✓ Membros da Defensoria Pública 

✓ Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal 
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✓ Secretário de Estado 

✓ Procurador do Estado 

✓ Deputado Estadual 

✓ Conselheiro de Tribunal de Contas Estadual 

✓ Prefeito e Vice-Prefeito Municipal 

✓ Vereador 

 

Vocativo: Corresponde às formas Excelentíssimo e Digníssimo. Esta, em desuso. 

 

Vossa Senhoria: Utiliza-se na correspondência dirigida a outras autoridades que 

dispensam tratamento específico: servidores públicos e particulares em geral.  

Vocativo: Senhor(a) seguido do cargo respectivo. 

 

Vossa Magnificência: reitores de universidade 

Vocativo: Magnífico(a) 

 

Vossa Santidade: papa 

Vocativo: Santíssimo Padre 

 

Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima: cardeais 

Vocativo: Eminentíssimo ou, ainda, Eminentíssimo e Reverendíssimo. Esta, em desuso. 

 

Vossa Excelência Reverendíssima: arcebispos, bispos e núncio apostólico. 

Vocativo: Excelentíssimo e Reverendíssimo 

 

Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima: monsenhores, cônegos e 

superiores religiosos. 

Vocativo: Reverendíssimo 

 

Vossa Reverência: sacerdotes, clérigos e religiosos em geral. 

Vocativo: Reverendo 

 

1.3.1 Concordância das formas de tratamento 

 

Concordância de pessoa: Embora designem a pessoa com que se fala, isto é, a segunda 

pessoa, as formas de tratamento levam o verbo e os pronomes para a terceira pessoa. 

 

Vossa Excelência, senhor relator, proferiu seu voto com mestria. 

 

Vale registrar que se admite também a forma maestria. 

 

Concordância de gênero: As formas de tratamento consideram o gênero da pessoa a 

que se referem. 

 

Vossa Senhoria será arrolado (homem) como testemunha. 

Vossa Excelência será recepcionada (mulher) amanhã. 

Diga a Sua Excelência que o/a esperaremos no aeroporto. 

 

1.3.2 Singular ou plural nas formas de tratamento 

 

Utiliza-se a primeira pessoa do singular quando se tratar de ato administrativo que 

esteja sob a imediata e exclusiva responsabilidade do subscritor, como no caso dos atestados e 
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certidões. Já a terceira pessoa do singular é usada quando se tratar de ato administrativo sob 

a responsabilidade da autoridade hierárquica, a exemplo do que ocorre nas portarias e 

provimentos. 

 

Atesto que o servidor Fulano de Tal compareceu, nesta data, para prestar 

esclarecimentos perante a Comissão de Sindicância. 

 

Em cumprimento ao despacho de fl. 5, certifico que o recurso é tempestivo. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: 

 

Utiliza-se, preferencialmente, a primeira pessoa do plural quando se tratar de 

correspondência subscrita por quem representa o órgão ou a instituição. Todavia, em ofícios-

-circulares e memorandos, pode-se utilizar, igualmente, a primeira pessoa do singular. 

 

Comunicamos a Vossa Excelência que a Sessão Extraordinária do Órgão Especial será 

realizada no Plenário 1. 

Encaminhamos a Vossa Senhoria o Laudo Pericial do sinistro do dia 13-9-2014. 

Senhor Juiz, de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, comunico a Vossa Excelência 

… 

 

1.3.3 O uso das formas Vossa e Sua 

 

A forma de tratamento Vossa (Senhoria, Excelência, etc.) é utilizada em relação à 

pessoa com quem se fala (equivalente a você), a quem é dirigida a correspondência. 

 

Solicito a Vossa Senhoria... 

Comunicamos a Vossa Excelência... 

 

A forma de tratamento Sua (Senhoria, Excelência, etc.) é utilizada em relação à pessoa 

a respeito de quem se fala (equivalente a ele). 

 

Informamos que Sua Excelência, o Desembargador Fulano de Tal, participará da 

reunião. 

 

1.3.4 Outras formas de tratamento 

 

Colendo: do latim colere (cultivar, respeitar, venerar), significa respeitável, venerando. 

É o tratamento concedido aos órgãos fracionários do Poder Judiciário – como as Câmaras, as 

Turmas, as Seções –, ao Órgão Especial e ao Conselho da Magistratura. 

 

Egrégio: do latim egregius (escolhido do rebanho, que sobressai à grei), significa 

notável, insigne, distinto. É o tratamento concedido ao Tribunal, como instituição, seja aos 

tribunais superiores, estaduais, federais, seja à justiça especializada. 

 

 

No caso de colendo e egrégio, o uso de maiúscula ou minúscula é opcional. É de 

registrar uma tendência para a minúscula: 
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A colenda Quarta Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. 

 

Contudo, as formas de tratamento, quando abreviadas, recebem inicial maiúscula. 

 

A decisão proferida pelo E. Tribunal Pleno beneficiou o impetrante. 

 

Excelso: do latim excelsus (alto, sublime), significa nobre, elevado. É o tratamento 

concedido aos tribunais superiores (STF, STJ, TSE, TST, STM, STJD). 

 

Apesar de amplamente difundidas, Dom, Emérito e Doutor não são formas de 

tratamento, e sim títulos honoríficos (os dois primeiros) e titulação profissional (o último). 

Somando-se aos que concluíram o curso de doutorado, convencionou-se aplicar o título 

Doutor a todos os que possuem diploma de curso superior, com maior frequência aos bacharéis 

em Medicina e Direito. 

 

2 Abreviações 

 

A abreviação é a representação escrita de uma palavra por meio de uma de suas partes, 

de suas sílabas, letras ou de um símbolo. 

As abreviações se dividem em três espécies: a abreviatura, a sigla e o símbolo. 

 

2.1  Emprego das abreviaturas  

 

Sob o título Reduções mais frequentes, o Vocabulário ortográfico da língua portuguesa 

– Volp, em sua 5. ed., lista vasta coleta das siglas e abreviaturas que corriam no século passado. 

Bem por isso, embora seja de 2009, o Vocabulário acaba por incluir certas abreviaturas 

um tanto ou quanto disparatadas, que mais se assemelham a uma colcha de retalhos. Daí por 

que o Prof. Kaspary, em Redação oficial – normas e modelos, p. 48, em sua 19. ed., tenha 

afirmado que elas lembravam a época da grafia à mão. 

Por abreviatura se entende o modo de representar uma palavra – ou uma expressão – 

por meio de uma letra, quando não por algumas de suas letras: at. (por atestado), dec. (por 

decreto), ed. (por edição), n. (por número), p. (por página). 

Como se vê, as abreviaturas se caracterizam pelo ponto, dito abreviativo. Seja exemplo 

etc. É de observar que, em final de frase, há apenas um ponto. No caso em pauta, pode-se omitir 

a vírgula antes do etc. Feito este esclarecimento: desde 1943, com o Pequeno vocabulário 

ortográfico, a Academia Brasileira privilegiava a vírgula. 

Hoje, qual o caminho a trilhar: com a vírgula ou sem ela? A decisão compete ao redator, 

não esquecido de que o texto deve ser uniforme: escolhida uma forma, mantenha-a até o fim. 

O Dicionário escolar da língua portuguesa – Delp, sob responsabilidade da Academia, 

optou por usar o etc. sem vírgula. Na p. 586, em sua 2. ed., assim define fichar: “registrar uma 

informação em uma ficha para resumo, classificação, catalogação etc”. 

Note-se, no entanto, que procedimento diverso adotam os dicionaristas Aurélio e 

Sacconi. Por igual, Kaspary e Celso Luft: para todos eles, a vírgula antes do etc. é de rigor. Por 

carregar em seu sentido algo como e outras coisas, e os outros, revela-se redundância 

imperdoável o uso da conjunção e antes de etc. 

Se, no geral, o ponto integra a abreviatura – caso de V. Sa. e de V. Exa. –, quando se 

cuida da linguagem comercial, costuma o ponto ser substituído pela diagonal. Sendo assim, S/A 

vale tanto quanto S.A. para representar Sociedade Anônima. Na mesma esteira, a/a (ao ano), 

m/p (meses de prazo), d/v (dias de vista). 

No que toca a S.A., muito oportuno o esclarecimento do Prof. Kaspary, na p. 233 do 

excelente Habeas verba: “A taxa de inscrição pode ser paga em qualquer agência do Banco do 
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Estado do Rio Grande do Sul, S.A”. No caso, o autor se socorreu da forma S.A., por sinal a que 

circula com aceitação de longe maior. A vírgula a anteceder essa abreviatura faz parte do nome 

oficial da entidade bancária. Segundo o autor, tal vírgula exerce a função de aposto da locução 

substantiva Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 

De quando em quando, é possível notar nas abreviaturas o acento, desde que recaia na 

parte abreviada: déb. (débito), méd. (médico), púb. (público), séc. (século). No atinente a 

página, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT propõe se use apenas p., singular 

e plural. 

A tendência que corre vitoriosa hoje é priorizar o modo de abreviar condizente com o 

estilo racional, adaptado ao teclado do computador. Sem dúvida, isso vem ao encontro de uma 

maior simplicidade. Daí a razão de Exmo., Bel. (para Bacharel), N. Sa. (para Nossa Senhora), 

Sra., V. Exa. Cada vez mais, as letras sobrepostas – diante da dificuldade de digitá-las – vão 

ficando em segundo plano. O melhor a fazer é esquecê-las.  

 

2.2 Uma abreviatura especial: a de número 

 

José Maria da Costa, que há tempo vem contribuindo para a construção da catedral da 

linguagem forense, no conhecido Manual de redação jurídica encarta um verbete a propósito 

de abreviaturas. Depois de ponderar que o vocabulário oficial não traduz uniformidade, 

arremata: “É confuso e deficiente nesse campo, deixando sem solução diversos problemas”.  

Referindo-se a número, nota-se que flutuam formas variadas de fazer sua abreviatura. 

A começar pelo Volp, que disponibiliza três possibilidades: n., n.o e núm. 

Embora assim, no Novo guia ortográfico, Celso Luft não se afasta muito da posição do 

Volp. Em vez de n.o – com o ponto no meio –, no rol das abreviaturas privilegia a forma com 

sobrelevação: nº. 

Dá mais um passo. Quanto à forma núm., acentua que melhor é limitá-la ao contexto 

gramatical. Ela se afeiçoa, por exemplo, a este contexto: o núm. plural de cidadão é cidadãos. 

No entanto, na mesma obra, já em sua 3. ed., p. 65, o respeitável Luft complementa que 

não se devem usar abreviaturas com letras sobrepostas. E esclarece: “Neste caso, a solução é 

grafar amo., cel. – solução mais tradicional e que encontra esteio na abreviatura Cia., 

popularíssima e oficial, pois registrada no Volp (2009)”.  

No que toca especificamente à abreviatura com sobrelevação (nº), Luft reformula seu 

entendimento e, de certa forma, diz que esse modo de grafar deve ser descartado. Já em relação 

à forma núm., deve ficar circunscrita ao campo da Gramática. 

O Manual de redação da Presidência da República lista, na p. 13, um grupo reduzido 

de abreviaturas empregadas. Nesse rol, não faz alusão alguma a número. Mas no interior do 

Manual, quando precisa recorrer à sua abreviatura, põe em sobrelevação a letra final e, em lugar 

do ponto, prefere o traço: nº. Embora bastante usual, talvez seja a menos indicada. 

Na 3. ed. de Redação discursiva e oficial, à p. 166 – obra de 2015, bem mais próxima 

de nossos dias –, Marcelo Paiva argumenta: “Por praticidade, as abreviaturas podem [o 

destaque é nosso] ser grafadas sem sobrelevação, seguidas de ponto (Cia., Dra., V. Exa.)”. O 

autor bem poderia usar devem, tal a constância com que topamos hoje com esse tipo de 

abreviatura.  

Curioso é assinalar que, na 8. ed. de Redação oficial, editada em 2012, no que toca ao 

tema, esse mesmo autor finaliza a nota acima com uma alfinetada no Judiciário: “Tal recurso 

[uso das abreviaturas sem sobrelevação, seguidas de ponto] não é muito empregado em textos 

jurídicos”. A bem-dizer, essa observação já não se afeiçoa com os dias de hoje. Basta lembrar 

que a abreviatura Desa., para desembargadora, e Bel., para bacharel, entre outras, há bem tempo 

gozam de foros de correção. 

Em reforço, Maria Tereza Piacentini, em sua conceituada obra Não tropece na língua, 

coluna 83, com autoridade elucida: “A opção melhor e mais moderna é abreviar palavras sem 

ponto no meio e sem elevar nenhuma letra: V. Exa., V. Sa., Profa., Dra., Sra., etc.”. 
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Se bem assim, salienta que a forma sobrelevada V. Ex.ª e V. S.ª é muito usada em 

Portugal. 

Feito esse passeio pelo terreno das diversas formas de abreviar número, o melhor que 

fazer é acolher n., definitiva e exclusivamente. 

Isso vale tanto para o singular quanto para o plural. Não apenas porque se trata da 

abreviatura mais prática. Também por ser a mais lógica, somado ao fato de se enquadrar na 

série documentada pelo Volp. 

É de concluir que, nas obras do Prof. Kaspary, detentoras de grande aceitação no 

mercado jurídico, a abreviatura n. é sistematicamente empregada. Por alguma razão será! 

Em Português para profissionais – já em sua 24. ed., o que comprova seu alcance –, o 

autor, ao desfilar a lista das abreviaturas usuais, p. 80, insere n., embora lhe confira uma 

aplicação mais ampla, qualificada que é para abreviar também as palavras neutro e nome (n.). 

A merecer registro, só na p. 165 de Redação oficial, por nove vezes Kaspary se socorre 

da abreviatura n., de quando em quando grafado em maiúsculo (N.), dado que todas as letras 

do título estão em caixa-alta, quando constar no preâmbulo do ato. Nesse caso: PORTARIA 

MINISTERIAL N. 3.144, DE 2 DE MARÇO DE 1970. 

Por tudo isso, recomendação é que sejam descartadas as demais formas, privilegiando 

n. Use-a sem medo de ofuscar o brilho de nosso idioma. 

 

2.3 Siglas 
 

Sigla é a associação das letras iniciais de um nome próprio, notadamente de uma 

instituição, servindo também para a denominação de códigos: CIC (Cartão de Identificação do 

Contribuinte), CPC (Código de Processo Civil), FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço), Funasa (Fundação Nacional de Saúde). 
 

2.3.1 Emprego das siglas 

 

No andar do tempo, as siglas vêm passando por transformações tendentes a simplificá-

-las. Seja exemplo o uso de pontos entre as letras: há pouco mais de cinco décadas, vários 

gramáticos – entre eles Celso Luft – o recomendavam. 

Ainda hoje, em algum texto perdido, se encontra E.U.A. e C.P.F. Os pontos constituem 

coisa do passado. Nas siglas, norma é não recorrer a eles. Daí o correto: EUA, CPF. Um que 

outro livro de História encarta U.R.S.S., sigla para União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Sem o entulho dos pontos, agora se escreve URSS. Mais leve, mais econômico. Assim, 

o texto fica menos poluído. 

Há daquelas siglas que se aparentam muito a palavras corriqueiras, do dia a dia. Daí a 

tentação de acentuá-las: Petrobrás, Eletrobrás. Assim fosse, deveríamos igualmente botar o 

acento em Sési, sigla para Serviço Social da Indústria. Nada disso! Adequado é Sesi, sem o 

inapropriado acento. 

Em tese, à luz das regras de acentuação, Petrobras – oxítona terminada em a, seguida de 

s – exigiria o acento. Houve época em que os jornais não vacilavam e lhe lascavam acento. 

Mais cuidadosos, foram advertidos de que não se acentuam siglas. Portanto: Petrobras, 

Eletrobras. 

 

2.3.2 Modo de grafar as siglas 

 

No emprego das siglas, a dúvida maior reside na forma de grafá-las. Ora se escreve 

INSS – com todas as letras maiúsculas –, ora se escreve Sesc – só a inicial ganha o status de 

maiúscula. Onde a razão desse proceder? Por que UFMT aqui, Unemat ali? 

No atinente ao emprego de maiúsculas ou não, gramáticos e dicionaristas caminham na 

direção a seguir, a mesma, aliás, que o Manual de redação da Presidência da República abraça: 
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1 – Se a sigla for composta por até três letras, só as maiúsculas se justificam: 

 

Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB 

Boletim de Ocorrência – BO 

Diário Oficial da União – DOU 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT 

Instituto Médico-Legal – IML 

Inquérito Policial-Militar – IPM 

Organização dos Estados Americanos – OEA 

Sistema Único de Saúde – SUS 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI 

 

2 – Se a sigla for composta por quatro ou mais letras, trará os caracteres maiúsculos se 

pronunciada letra por letra: 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 

Novo Código de Processo Civil – NCPC 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

 

3 – Excluídos esses dois casos, no mais das vezes só a letra inicial recebe a maiúscula, 

como se fora um nome próprio: 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa 

Comissão Estadual Judiciária de Adoção – Ceja 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – Cipa 

Departamento Estadual de Trânsito – Detran 

Fundação Nacional do Índio – Funai 

Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – Ibope 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra 

Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Loman 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene 

 

4 – Em reforço, indo nas pegadas do Manual de redação da Presidência da República, 

3. ed., 2018, as siglas em que haja leitura mista – parte pronunciada pela letra e parte como 

palavra – podem ser grafadas com todas as letras maiúsculas. Sirva como exemplo DNIT, sigla 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A indecisão quanto a essa grafia é 

comprovada pela Profa. Dad Squarisi, em seu Manual de redação e estilo, obra de 2011, que 

associa tal sigla ao estabelecido no n. 3. Daí preferir a grafia Dnit. 

 

5 – Certas siglas existem – melhor seria denominá-las pseudossiglas – que se distanciam 

dessas convenções bastante acolhidas. Às vezes, agregando maiúsculas e minúsculas, se 

diferenciam para desfazer possíveis confusões. Se já temos UFSC – sigla para Universidade 
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Federal de Santa Catarina –, no caso da Universidade Federal de São Carlos se convencionou 

UFSCar. 

O mesmo se dá com CNP – Conselho Nacional do Petróleo. Daí por que se recorreu a 

CNPq para representar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

De igual parte, há siglas que acolhem grafia própria: MinC (Ministério da Cultura) e 

UnB (Universidade de Brasília). 

Quem tem por hábito visitar os dicionários Aurélio (2009) e Sacconi (2010), pôde 

observar que as siglas acolhidas maciçamente nos dias de hoje já estavam neles documentadas. 

Dada a incerteza inicial desse processo de grafá-las, em alguns casos Sacconi prefere abrir o 

registro para duas formas. 

A comprová-lo, o Aurélio, desde então, já encartava estas formas: Ipea, Pasep, Capes, 

Senai, Senac, Sesi... Merece registro, igualmente, o fato de o Prof. Sacconi, na 32. ed. de Não 

erre mais!, obra editada em 2018, ter encampado a forma que corre vitoriosa: Inmetro, Ceagesp, 

Anatel, Serasa... 

Em casos restritos, até mesmo o erro de grafia é admitido. A Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos é, por exemplo, conhecida por Unisinos, grafia que convida a uma leitura que 

não bate com a pronúncia corrente, dado que o s intervocálico deve ser lido com o som de z. 

Diversamente do que transpira a grafia, em Unisinos se dá ao s entre vogais a pronúncia de s 

duplo. 

Essa inadequação, aos poucos, começa a ser revista em situações que dela se 

aproximam. Basta ter em mente o que ocorre com os nomes próprios antecedidos de prefixo. 

Há uma tendência para o uso do hífen: finalidade é manter certa distância para não 

descaracterizar o nome. Nessa esteira, começam a vingar formas semelhantes a estas: anti-            

-Maluf (e não antiMaluf), mini-Rio de Janeiro, movimento anti-Stalin. 

O dicionarista Aurélio foi um dos que abriram espaço para essa compreensão. Em seu 

dicionário, editado há pouco mais de uma década, já consignava Uni-Rio: assim, o nome 

próprio mantém sua feição. UniRio seria um desastre – o R maiúsculo no meio da palavra não 

é da índole da língua portuguesa – tão estranho como Unirrio, que acaba por desfigurar a grafia 

original. A bem da clareza e da lógica, igualmente se deve dar livre escrita a Uni-Rondon, 

descartadas estas formas: UniRondon, Unirrondon ou, ainda, Unirondon. 

A vantagem desse privilegiamento é manter intacto o nome próprio. A Universidade 

Federal de Mato Grosso, em seus inícios, era conhecida como UniSelva, grafia que franqueava 

a leitura “Unizelva”. Tudo leva a crer que a forma Uni-Selva começa a ganhar foros de nobreza. 

  

2.3.3 Plural das siglas 

 

O plural de uma sigla, como fazê-lo? Usual é pluralizá-la mediante o acréscimo de um 

s minúsculo, sem o destoante apóstrofo. Portanto, nada de CDB’s, Ufir’s e TRE’s. Isso não se 

justifica. Correto é tão só CDBs, Ufirs e TREs. 

Em português, frise-se, o apóstrofo carrega um papel específico: indica a supressão de 

letra(s) não pronunciada(s). Daí a conhecida frase: fazer tempestades em copo d’água (ou de 

água). O poeta paraibano Augusto dos Anjos, que foi promotor público, nasceu em Pau d’Arco. 

Invencionice das tolas é suprimir o m de uma palavra e colocar apóstrofo para fugir de possível 

cacofonia: u’a [sic] mania, em vez do apropriado uma mania. 

O referido recurso – acréscimo do s final – só tem cabimento se for possível indicar 

mais de uma unidade em relação a determinada instituição ou empresa. Adequado é, para 

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, empregar Cipas. Em circunstâncias especiais, 

pode ocorrer que a referência do plural de mais de uma Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais seja indispensável: As Apaes – estaduais ou municipais – sempre tiveram o 

carinho da população. 
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Nesse andar, são apropositados tais plurais: APPs (Áreas de Preservação Permanente), 

CATs (Comunicações de Acidente de Trabalho), CDLs (Clubes de Diretores Lojistas), Cetrans 

(Conselhos Estaduais de Trânsito), DOCs (Documentos de Ordem de Crédito). 

No entanto, siglas existem que já trazem o plural de forma expressa, o que dispensa o s 

ao final, pois caracterizaria mera redundância. São elas iniciadas por uma palavra já pluralizada 

e, ademais, constituem entidade isolada. Reforçar essa condição, por quê? 

Seja exemplo a associação que cuida dos alcoólicos anônimos, conhecida por AA. Seu 

plural não se altera. Melhor seria dizer que seu plural passa a ser explicitado por um artigo: A 

reunião dos AA foi transferida para amanhã. 

Em tempo: alcoólico, em sua origem, é adjetivo. Daí a razão de coma alcoólico. 

Adjetivo puro. Mais apropriadamente, a sigla deveria fazer alusão a alcoólatras anônimos, 

termo que melhor se apropria ao viciado em bebida alcoólica. Alcoólatra, sim, é marcadamente 

substantivo. 

Contudo, jamais alguém gostou de ser identificado como alcoólatra, dada a carga 

negativa de que a palavra se reveste. Isso – não outra motivação – fez o vocábulo cair no 

esquecimento. Daí se recorreu a um eufemismo. Abraçou-se uma forma mais adocicada de 

dizer: alcoólicos anônimos. Tanto que os bons dicionários do mercado já averbam estes dois 

vocábulos – alcoólatras e alcoólicos – como sinônimos. 

O Manual de redação da Presidência da República esclarece um ponto em que a dúvida 

estava instalada: o uso do s minúsculo para pluralizar uma sigla não se aplica à que já termina 

com a letra s. Cita, a título de exemplo, DVS – sigla condizente com Destaques para Votação 

em Separado. A essa luz, “DVSs” é digno de desprezo. 

Em complemento, o mesmo Manual enfatiza que, nesse caso, o plural é definido pelo 

artigo. Daí o acerto desta construção: Os DVS foram acolhidos sem objeção. 

Embora assim, é bem provável que siglas detentoras dessa conformação gráfica – 

terminar em s – representem um grupo reduzido ao extremo. Mais abrangente seria pontuar 

que, quando a própria sigla já trouxer pluralizada a palavra que a inicia, não se deve aplicar o 

recurso do s final. 

É o que ocorre com a sigla Farc, que se decompõe em Forças Armadas Revolucionárias 

da Colômbia. Seu primeiro elemento é plural. Daí a propriedade: As Farc (sem o s final) não 

lutam para solucionar problemas sociais. “Farcs”, pelo visto, não tem guarida na linguagem 

esmerada. 

Na esfera jurídica, a sigla salutar para o plural de Embargos Infringentes é tão apenas 

EI. Vale dizer que tal expressão tem sua aplicação restrita ao plural. 

 

2.3.4 Gênero das siglas 

 

Diga-se, a bem da verdade, que nem sempre é fácil precisar o gênero de determinada 

sigla. Como princípio geral, quem comanda a decisão é o primeiro nome da locução substantiva. 

Diz-se a UTI, estava na UTI, saiu da UTI, sempre no feminino, porque o nome que abre a 

expressão é feminino. É a sigla para Unidade de Terapia Intensiva. 

De modo não diverso, quanto a IML, privilegia-se o gênero masculino: Os corpos das 

vítimas do acidente formam conduzidos ao IML. Afinal, o primeiro nome da locução é 

masculino: Instituto Médico-Legal. 

Quanto à Serasa, circula um gênero um tanto ou quanto vacilante: ora se diz a Serasa, 

ora se ouve o Serasa. O sentido primeiro desta sigla – que lhe imprimiu a composição – era 

Serviços de Assessoria S.A. Hoje ganhou nova acepção: Centralização de Serviços de Bancos 

S.A. Embora assim, a sigla em si – já consagrada – não passou por modificação gráfica. Por ser 

Centralização a primeira palavra que a compõe, o gênero feminino é que deve vingar: a Serasa. 
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2.3.5 Pronúncia das vogais e e o nas siglas 

 

Quando pronunciadas isoladamente, o que se vê é o atropelo das vogais e e o. Lá no 

distante curso primário, a dedicada professorinha ensinava as primeiras noções de modo 

impecável: á, é, i, ó, u. Significa isso que, lidas uma a uma, o timbre das vogais e e o será sempre 

aberto, tanto é quanto ó. 

Decorrência disso, diz-se sem titubear OAB (ó á bê) e, igualmente, TRE (tê erre é). 

Já que esses dois casos, no geral, não infundem dúvida, poderá a pronúncia, aí presente, 

ser estendida aos demais. O E soa aberto em IBGE, em DNER, em DER, em lâmpada GE (gê 

é). De onde em onde, topa-se com algum repórter pronunciando tê erre “ê”, para TRE. Não 

incida nessa armadilha. 

A sigla de ECT, para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, corretamente 

pronunciada é esta: é cê tê. Nada de tê esse ê para TSE. Só deve correr tê esse é. De igual parte, 

ZPE (zê pê é), sigla para Zona de Processamento de Exportação. 

De modo não diferente, a letra ô não tem vez na língua portuguesa. O que existe é a letra 

ó. Nestas siglas, use o som aberto para soletrá-las: OEA, H2O (agá dois ó), CPOR (sigla para 

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva), BO (jamais se ouviu a pronúncia bê ô), SOS 

(não há quem duvide: esse ó esse). Também IOF, sigla para Imposto sobre Operações 

Financeiras, é lido i ó efe. Esse é o procedimento OK, isto é, correto. Aliás, deve ser 

pronunciado ó ká, à portuguesa, ou oukêi, forma mais corrente, à inglesa.  

 

2.4 Símbolo  

 

No mais das vezes, o símbolo vem estabelecido por convenções internacionais, o que 

significa dizer que ele não se sujeita às regras de nossa ortografia. 

Por outro lado, ele difere da abreviatura comum, acentuando que esta se encerra por 

ponto. Isto é o que os distingue: se km (sem ponto) é o símbolo de quilômetro, km. – agora 

pontuado – é sua abreviatura. 

Relevante é assinalar que o símbolo registra sempre uma grafia única. Por outras palavras: 

quer esteja no singular, quer se refira ao plural, ele não se altera. 

Dado que se convencionou m para representar metro, usá-lo de outra forma – que não 

essa – é tropeço. Não caia nesta esparrela: Comprei um tecido de 10ms. Há daqueles que, 

afoitos, ousam caminhar por caminhos ainda mais pedregosos: Comprei um tecido de 10mts. É 

de lastimar! Basta se limitar ao mais simples: Comprei um tecido de 10m. Único modo correto 

de escrever. 

De modo igual, h é o símbolo usado no mundo inteiro para especificar horas, válido para 

o singular e para o plural. Recorrer a hs, a hs. (com ponto), a hrs, ou ainda a hrs. é cometer 

despropósito. Convenhamos: ninguém merece. O simples é o melhor: O expediente começa às 

8h e termina às 17h. A grafia por extenso é igualmente adequada: A aula começa às oito horas 

e termina às onze e meia. 

Conta-se que, à entrada de um elevado em São Paulo, fixaram uma enorme faixa com 

estes dizeres: O elevado estará interditado das 0HS às 5HS. Deslize incabível. Mais que isso: 

desrespeito ao cidadão. Limpo de senões, o aviso seria bem mais educativo se estampasse esta 

redação: O elevado estará interditado da 0h às 5h. É a única forma recomendada pelos mestres. 

Uma vez que os símbolos não têm ponto nem plural, esta lista merece crédito: 10km, 

200g, 12m, 9kl, 15ml, 100mm, 3kg. Como se pode observar, entre o valor numérico e o símbolo 

da unidade não há nenhum espaço. Embora o emprego do intervalo não constitua nenhum 

pecado mortal, a tendência, hoje, é desprezá-lo. 

A torto e a direito, esbarramos com este tipo de representação de horas: A posse na 

Academia Mato-Grossense de Letras será hoje, às 20:00h, em sua sede. Por aí, encontra-se até 

20:00hs. (com o desclassificado ponto e o s do plural). Em Escrever melhor, a Profa. Dad 

Squarisi – dona de um estilo descontraído – esclarece que horas não suporta dois-pontos. Nos 
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países de língua inglesa é que se representam as horas assim. O que nos apetece é um cardápio 

menos despojado, sem extravagâncias: A posse na Academia Mato-Grossense de Letras será 

hoje, às 20h, em sua sede. 

Dúvida que tumultua a redação de alguns – sobretudo dos que são um tanto inexperientes 

– diz respeito à necessidade, ou não, de adicionar o símbolo correspondente a minuto. Deve-se 

grafar 20h30 ou 20h30min? A tendência é esta: 20h30. A representação de minuto só se justifica 

quando as horas forem especificadas até segundo: 20h30min15. Isso muito ocorre no caso de 

competições esportivas. Diga-se, em complemento, que não se usa m (símbolo do metro) para 

abreviar minuto (min). Nem pensar. 

No geral, os símbolos são escritos com letra minúscula. Embora assim, alguns deles 

foram registrados em maiúsculo, a exemplo dos símbolos químicos, seja com uma letra, seja 

com duas: O (oxigênio), P (fósforo), Au (ouro), Ag (prata). De notar que, representados por 

duas letras, a segunda é minúscula, sempre sem ponto. 

Também com maiúscula os símbolos que se originam de nomes próprios – W (watt), N 

(newton) – e os que correspondem a prefixos gregos – M (mega), G (giga). No caso específico 

de litro, recomenda-se, para evitar confusão com o algarismo 1, usá-lo em caixa-alta: 1L, 2mL. 

Frases escritas com correção: 

 

Ele viaja a 140km/h. (Nada de escrever: Ele viaja à [sic] 140km/h. Afinal, não há 

acento indicador de crase antes de numerais.) 

Ele tem 1,60m, enquanto sua mulher mede 1,80m. (Escrever 1m60 ou 1m80 é 

inadequado.) 

A cidade de Chapada dos Guimarães está situada, aproximadamente, a 800m acima 

do nível do mar. 

Este animal costuma pesar entre 2,5kg e 4,5kg. 

Precisamente às 23h56, hora de Brasília, em 20 de julho de 1969, o homem pisou a 

Lua. 

 

3 O uso de maiúsculas 
 

3.1 Regra básica 

 

Princípio básico é que, no começo de frase, a maiúscula é de lei, obrigatória: 

 

O Brasil foi descoberto em mil e quinhentos. 

Mais do que de doutores, o Brasil precisa de transformadores.  

 

O mesmo ocorre com os nomes próprios (reais ou fictícios): 

 

Pedro, Maria, Carlos Eduardo, Branca de Neve, D. Quixote. 

 

Se o nome próprio compuser um substantivo comum composto, use minúscula: 

 

banho-maria, joão-ninguém. 

 

Veja a diferença: Que Deus nos acuda! Com a chegada da polícia, foi um deus nos 

acuda! (Agora, com inicial minúscula: sentido de confusão, balbúrdia). 

Igualmente quando o nome próprio for usado como nome comum: 

 

Meu amigo se veste como um judas. 

Se meu irmão fazia das suas, eu é que bancava o cristo. 
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3.2 Inicial maiúscula nos cargos ou postos 

 

Quando, na escrita, estamos diante do emprego de algum cargo, uma dúvida nos ronda 

com frequência: deve imperar a inicial maiúscula ou a minúscula? 

Curioso é assinalar que o Acordo Ortográfico de 1943 fazia referência a nomes que 

designam altos cargos, dignidades e postos. No entanto, não cuidou de defini-los. Essa a razão 

da incerteza reinante. Embora assim, passa a nomear alguns: Papa, Vigário-Geral, Presidente 

da República, Ministro da Educação, Governador do Estado, Embaixador. Como se observa, a 

inicial maiúscula era a forma que merecia nota 10. 

Quase cinco décadas depois, veio o Acordo de 1990. Dele derivou, em 2009, a 5. ed. do 

Vocabulário ortográfico da língua portuguesa – Volp, sob a responsabilidade da Academia 

Brasileira de Letras – ABL. 

O Volp principia incorporando as bases do Acordo, 21 ao todo. Uma delas (Base XIX) 

assim se intitula: Das maiúsculas. É daí que nos vem o espanto: não faz menção alguma a 

cargos. Isso nos transmite a ideia de que, para esse caso específico, a inicial maiúscula – que 

antes era de rigor – já não é soberana. 

Por força do silêncio do Acordo vigente, a imprensa em geral – as revistas e os jornais 

estão aí para comprová-lo – optou pelo emprego das minúsculas. Se certo, se errado, a verdade 

é que, ao menos, se estabeleceu um critério, buscando a uniformização de uso. Dada a grande 

capacidade de difusão da imprensa, não seria de admirar que, num futuro não muito distante, 

essa prática viesse a ser generalizada, sabedores de que a ela cabe ditar tendências. 

Diante disso, a grande maioria dos profissionais de comunicação não hesita em escrever 

assim: o ex-governador Leonel Brizola; o papa Francisco; o notável duque de Caxias; o ex-

presidente Kennedy; o chefe da Receita Federal; o desembargador Carlos de Sá; o magistrado 

Luís Campos. 

No latim de nossos avós, majusculus encartava este sentido: um tanto maior. Vale dizer 

que, quando optamos por uma maiúscula, intuito é imprimir maior importância àquele termo 

específico, como se estivéssemos conferindo a ele valor maior: Antônio da Silva, Diretor-

Presidente, e Pedro Alcântara, Diretor Administrativo, viajaram ontem. 

De qualquer forma, bom é se diga isto: sempre que empregamos um cargo em sentido 

geral ou indeterminado – observação que se estende a qualquer nome –, a maiúscula não tem 

vez. Vejamos: 

 

São magistrados os juízes de Direito, os desembargadores e os ministros dos Tribunais. 

João Paulo II, hoje no rol dos santos, foi o primeiro papa polonês. 

Meu amigo espera ser nomeado a embaixador. 

 

Por vezes, o cargo vem expresso isoladamente – na abertura de edital, instrução 

normativa, portaria, etc. –, sem a identificação daquele que o exerce, autoridade que assina o 

documento. Neste caso, correto é recorrer à maiúscula. São exemplos: 

 

O Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, (...) 

O Secretário da Receita Federal, dada a necessidade de fixar as normas (...) 

O Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo 

em vista as determinações constantes na Portaria n. 15, (...). 

 

Diferentemente do critério adotado pela imprensa, o Judiciário – caminho perfilhado 

igualmente pelo Executivo – tem se inclinado para o emprego das maiúsculas. Sirvam-nos de 

exemplo: 
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O Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Fulano de Tal, proferirá palestra 

neste Seminário. (É de notar que Fulano de Tal, usado em lugar do nome da pessoa, traz 

iniciais maiúsculas.) 

José Carlos Queirós, Diretor Adjunto de Gestão Pública, confirmou sua presença. 

O Dr. Saulo Ramos, jurista da melhor água, foi Consultor-Geral da República e 

Ministro de Justiça. 

Perante a figura augusta do Papa, os fiéis se curvam longamente. 

A Princesa Isabel se casou com o Conde d’Eu. 

 

No recorrer ao uso da inicial maiúscula com cargos, o Judiciário se abona em autores 

insuspeitos. 

Em sua Gramática fácil, obra de 2014, Evanildo Bechara – representante brasileiro do 

novo Acordo Ortográfico – não vacila: retoma aquela orientação do Acordo de 1943, no 

referente a altos cargos. Nessa esteira, recomenda o uso das maiúsculas. 

Outro grande, Celso Pedro Luft – a quem coube a revisão da 1. ed. do Manual de 

redação da Presidência da República –, em seu Novo Guia Ortográfico, de 2013, segue trilha 

igual: propõe a maiúscula nos nomes de cargos eminentes, pontuando que, na imprensa, é de 

uso corrente a minúscula. 

Adalberto Kaspary – autor de obras significativas de português jurídico –, em seu 

excelente Português para profissionais, capítulo 6, reedita a opção de Bechara e Luft. 

Acrescenta: Também se escrevem com inicial maiúscula os nomes das funções e cargos 

públicos: Técnico Superior Judiciário, Taquígrafo Parlamentar, Bibliotecário, Oficial de 

Justiça, Assistente Legislativo, Oficial Administrativo. Outros mais: Diretora-Geral, 

Escriturário, Escrevente-Datilógrafo, Auxiliar de Administração, Analista Judiciário, Inspetor 

de Polícia Federal. 

Se, no que toca a cargos, tanto no Judiciário quanto nas repartições públicas predomina 

a maiúscula inicial, isso não significa que recorrer à minúscula seja terminantemente 

inadequado. Já o dissemos: as normas oficiais abrem essa possibilidade. De outra parte, entulhar 

nosso texto de maiúsculas, a torto e a direito, também não merece aplausos. Ressoa esta 

verdade: o emprego de maiúsculas em demasia acaba por poluir nossas peças. 

A propósito do caráter facultativo, vem-nos, de encomenda, o esclarecimento do 

Manual de redação da Presidência da República, 3. ed. p. 26: “O novo Acordo Ortográfico 

tornou opcional [destaque nosso] o uso de iniciais maiúsculas em palavras usadas 

reverencialmente, por exemplo, para cargos públicos e títulos (exemplo: o Presidente francês 

ou o presidente francês)”. 

De um dos livros do Prof. Kaspary, O verbo na linguagem jurídica, pinçamos exemplos 

que corroboram a afirmação anterior: ora se privilegia a maiúscula, ora corre a minúscula. 

 

Se admitir a arguição, o Presidente ouvirá o Ministro recusado [...] (Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal, art. 182). 

[...], será o avaliador designado livremente pelo Juiz ou Presidente do Tribunal (CLT, 

art. 887, § 1º). 

O juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados [...] (CLT, art. 827). 

O Ministério Público, pelo Promotor de Justiça, contra-arrazoou o recurso. 

O procurador agravou, e o juiz deferiu a formação do agravo. 

O Juiz de Menores poderá autorizar ao menor [...] (CLT, art. 406). 

Ao procurador-geral de justiça incumbe, além de outras atribuições: [...] (Lei 

Complementar n. 40, de 14-12-1981, art. 6º, VII). 

[...], cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão [...] (CF/88, art. 100, § 

2º). 

À hora marcada, o juiz-presidente declarará aberta a audiência, [...] (CLT, art. 815). 
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O experiente promotor de justiça confutou [refutou] didaticamente as razões do 

apelante. 

 

Seja como seja, escolhida uma forma de grafar os cargos – maiúscula ou minúscula –, 

o que se impõe, por efeito de coerência, é que a opção seja uniforme. Dito doutra forma, o texto 

se deslustra – desmerecendo seu autor – quando misturamos uma e outra, ao estilo destas 

construções: 

 

O ministro depôs o cargo nas mãos do Presidente da República. 

O presidente recepcionou os Embaixadores credenciados no País. 

O conflito será suscitado ao presidente do Tribunal pelo Juiz, por ofício.   

 

3.3 Maiúsculas em compostos que integram nomes próprios  

 

Nem o Acordo Ortográfico de 1943 nem o de 2009 se preocuparam em esclarecer o 

modo como grafar as iniciais de palavras compostas. No entanto, ao exemplificar os 

documentos oficiais – no capítulo referente às maiúsculas –, o Acordo de 1943 faz alusão ao 

“Decreto-lei” n. 292. Celso Luft, em seu Grande manual de ortografia Globo, em nota de 

rodapé, foi quem, por primeiro, se contrapôs a essa forma. Leciona: “Nas composições 

hifenizadas, os elementos gozam de independência gráfica: Decreto-Lei com L maiúsculo”.  

Complementando a lição, Maria Tereza Piacentini, em Não tropece na língua, coluna 

162, acentua: “O bom senso nos leva à seguinte orientação: usar todas as iniciais maiúsculas 

quando a palavra composta faz parte de um nome próprio, qual seja, título de obra, nome de 

repartição, escola, instituição, cargo ou evento, datas ou fatos históricos”.  

No caso de decreto-lei, portanto, sempre que vier especificado – geralmente numerado 

–, o melhor que fazer é usar as iniciais em maiúsculo: o Decreto-Lei n. 1.318, de 18-12-2007. 

Já a minúscula, esta tem vez quando ele vier usado de forma indeterminada: decreto-lei é o ato, 

com força de lei, emanado do Poder Executivo. 

Relevante é chamar a atenção para isto: a determinação a que aludimos pode ocorrer de 

outras formas, isto é, não necessariamente pela numeração: este Decreto-Lei, o referido 

Decreto-Lei, o seguinte Decreto-Lei.  

Já frisamos neste Manual que, à luz do novo Acordo Ortográfico, a grafia de cargos é 

opcional. Sendo mais claros: podemos escrevê-los, em princípio, tanto com inicial maiúscula 

quanto com minúscula. O Manual de redação da Presidência da República, em sua 3. ed., p. 

26, ilumina que, feita a opção por uma forma ou outra, se deve manter a escolha para a grafia 

de todos os elementos hifenizados. Sua conclusão extirpa qualquer dúvida: “pode-se escrever 

Vice-Presidente ou vice-presidente, mas não Vice-presidente” [uma maiúscula e outra 

minúscula]. 

Se, de um lado, o Acordo de 43, de modo capenga, nos trouxe “Decreto-lei” n. 292, esse 

mesmo Acordo, de igual modo, insere Vigário-Geral, na sétima regra, e Luso-Brasileiro, 

exemplo dado na décima. Significa dizer que, a considerar que as duas últimas formas acima 

referidas estejam corretas, inadequada estaria “Decreto-lei”. O fato de ter vindo numerado 

impõe que só assim escrevamos: Decreto-Lei n. 292. 

Digamos mais: se acolhêssemos a insípida grafia “Vice-presidente” – devidamente 

rechaçada pelo Manual de redação da Presidência da República –, teria ela o inconveniente de 

privilegiar, isto é, atribuir importância maior a um mero prefixo (vice), posto em confronto com 

a majestade de um substantivo (presidência). No mínimo implicaria falta de deferência. 

Não nos passa despercebido isto: tal dúvida ainda circula sobranceira na imprensa e, por 

que não, também em atos de comunicação oficial. Daí a razão de listarmos algumas frases – 

todas com alguma palavra composta fazendo parte de nome próprio – com o intuito de induzir, 

seja quem seja, a abraçar daqui por diante a forma merecedora de prestígio.  
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O Colégio Ibero-Americano abriu novas vagas. 

A Procuradoria-Geral da República é uma instância do Ministério Público. 

Não faz muito, a Federação Mato-Grossense de Futebol se autodenominava Federação 

Matogrossense [sic] de Futebol.  

Embora more à beira-rio, passo diariamente pela Avenida Beira-Rio. 

O Diretor-Presidente, Fulano de Tal, não compareceu à solenidade. 

A tese de nosso Desembargador-Presidente, Antônio de Abreu, foi muito aplaudida. 

O Instituto Médico-Legal foi reinaugurado. 

A Associação Mato-Grossense de Magistrados – Amam está situada perto da 

Assembleia Legislativa. 

 

É de todo conveniente assinalar que, ao iniciarmos uma oração com nome composto 

comum, maiúscula será tão somente a primeira letra, a que encabeça o período: 

 

Sexta-feira próxima, o expediente das repartições públicas se encerrará ao meio-dia. 

Mato-grossense-do-sul ou sul-mato-grossense é o modo como designamos aquele que 

nasce no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Abaixo-assinado, com hífen, é o documento coletivo para encaminhar uma 

reivindicação. (Trata-se de substantivo composto. Já abaixo assinado, sem hífen, é advérbio 

mais adjetivo: Os abaixo assinados requeremos a Vossa Excelência que... Observe que, nesta 

frase, o sujeito está implícito: nós. Vale acentuar que a expressão abaixo assinados corresponde 

ao aposto.) 

 

Inadequado é escrever: A advogada abaixo assinado... Se assinado é adjetivo, deve 

concordar com seu substantivo (advogada). Daí: A advogada abaixo assinada... / Os advogados 

abaixo assinados... 

A associação que responde pela cultura do Estado de Mato Grosso se denomina 

Academia Mato-Grossense de Letras – AML. Por tudo que foi dito, deve o gentílico (adjetivo 

que se refere ao lugar em que alguém nasce) ser escrito, neste caso, com M e G maiúsculos. É 

o que se dá também com outros gentílicos: Academia Belo-Horizontina de Letras (de Belo 

Horizonte), Academia Juiz-Forana de Letras (de Juiz de Fora), Academia Sul-Mato-Grossense 

de Letras (do Estado de Mato Grosso do Sul). 

Grafar o nome de nossa Academia de forma destoante daquela proposta pelo Acordo 

Ortográfico constitui erro grosseiro. Mais que isso: traduz desrespeito à própria Academia 

Mato-Grossense de Letras. Nesse cochilo, ainda bem, não incidem os que têm assento nela. 

Hoje, escrever Academia Matogrossense de Letras ou Academia Mato-grossense é de lascar! 

A Companhia Matogrossense [sic] de Gás, a Associação Matogrossense [sic] de 

Professores do Estado, somadas a outras tantas instituições, teimam em grafar o gentílico à 

antiga, certamente por terem sido assim registradas. Queiramos ou não, acabam contribuindo 

para a disseminação do erro, erva daninha difícil de exterminar. Se não desarraigado de pronto, 

adquire vigor e até defensores. 

Não é de espantar que, até por volta de 1995, mesmo os acadêmicos mato-grossenses se 

dirigiam à própria Casa como Academia Matogrossense de Letras. A bem-dizer, reproduziam 

o nome da Academia dado à época de sua fundação: 7 de setembro de 1921. O artigo – Afinal, 

somos mato-grossenses ou matogrossenses? –, de autoria de um professor da Universidade 

Federal de Mato Grosso – UFMT, trouxe o tema à baila. Daí por diante, os confrades abraçaram, 

em definitivo, a grafia nota dez: Academia Mato-Grossense de Letras. 

O que se espera é que o bom exemplo dado pelos acadêmicos da AML estimule outras 

instituições/repartições a trilhar semelhante caminho. Recomenda-se, por oportuno, que a 

Academia venha a promover a atualização de seu dístico, que, até os dias que correm, continua 

desfilando o nada conveniente matogrossense. Já não é sem tempo. 
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Como nos causa estranheza topar, num mesmo texto, com formas diferentes de grafar o 

gentílico mato-grossense em nomes próprios! Caracteriza falta de coerência, digna de lástima. 

Há quem, descuidadosa e irrefletidamente, nos brinde com Academia Mato-Grossense 

de Letras – forma que merece palmas –, ladeada de Academia Matogrossense [sic] de Letras, 

sem o necessário hífen e o G maiúsculo. 

Pior quando, na mesma peça, ousam documentar também Academia Mato-grossense 

[sic] de Letras. Vira um samba do crioulo doido. 

Como desfecho, a lição que ficou: nas palavras hifenizadas que fazem parte de nomes 

próprios – instituição, escola, eventos –, todas as iniciais devem ser maiúsculas. Portanto, só 

esta forma merece a bênção: Academia Mato-Grossense de Letras. 

 

3.4 Uso de adjetivos de reverência 

 

Pairam dúvidas no tocante ao devido emprego de certos adjetivos – egrégio, colendo, 

ilustre, respeitável, douto, excelso, etc. – empregados reverencialmente, isto é, para realçar 

sobretudo cargos ou nomes de instituição no âmbito do Judiciário. Nesses casos, salta esta 

pergunta: deve-se recorrer à maiúscula ou à minúscula? 

De pronto, ressalve-se que tal incerteza não deveria ocorrer quando se trata de formas 

abreviadas. Aqui, a maiúscula reina soberana: C. (colendo), E. (egrégio), D. (digno). Sirvam de 

exemplo: 

 

Em apoio ao entendimento exposto, colacionam-se recentes decisões do E. Tribunal 

Superior de Justiça: [...] 

O Desembargador-Presidente da C. 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso decidiu [...] 

Acordam os juízes da D. 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Alçada em conceder a 

ordem. 

 

Vezes há, no entanto, em que topamos, perdida por aí, com alguma forma abreviada em 

minúsculo. Na Revista de jurisprudência do TJRS, este excerto: 

 

No mérito, a r. sentença merece mantida [= ser mantida]. 

 

Quanto à grafia por extenso, transita ela com livre curso no Judiciário, que prefere usá-

-la com inicial maiúscula. De notar que, no vocativo, só a maiúscula se justifica: Excelentíssimo 

Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

À luz do novo Acordo Ortográfico, o uso das expressões de reverência é opcional: uma 

e outra são apropriadas. Na esteira da linguagem forense, o art. 3º, caput, do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tomou partido da maiúscula: Têm o Tribunal e 

todos os seus órgãos o tratamento de Egrégio. 

Outros tribunais seguem estrada igual, entre eles o de Santa Catarina. O próprio Prof. 

Adalberto Kaspary recomenda a maiúscula no capítulo a propósito deste tema, em sua obra 

Português para profissionais, p. 62: 

 

Egrégio Tribunal Superior de Justiça 

Colenda 17ª Câmara Cível 

 

Embora assim, o mar não se faz muito tranquilo nessas águas. Na coluna 106 de Não 

tropece na língua, Maria Tereza Piacentini pontua que esse relevo está caindo de moda. São 

dela estas palavras: “Mas pensando bem: quando digo ‘a douta Procuradoria-Geral de Justiça’ 

já não estou dando suficiente distinção à Procuradoria ao chamá-la de ‘douta’? Para que [sic], 

então, ‘a Douta Procuradoria’?”. 
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Em Linguagem forense, prestigiosa obra que, a princípio, se intitulava Os erros mais 

comuns nas petições, Eliasar Rosa, em sua 10. ed., p. 68, ia mais fundo na questão. Lecionava: 

“[...] seria bom eliminar essa adjetivação cheia de mesuras e que soa falso sem nada acrescentar 

às peças forenses: digna autoridade; douta Curadoria ou Procuradoria; ilustrado órgão do 

Ministério Público; egrégia Câmara; colendo Grupo; venerando acórdão; respeitável decisão 

ou despacho; excelso Pretório ou Pretório excelso”. 

Como se pode observar, desde então o autor – que recomendava fosse eliminado o que 

ele próprio denomina salamaleque, isto é, saudação exagerada – não vacilava: a inicial 

minúscula era de rigor. Complementava ele: “[...] autênticos preciosismos são essas postiças 

reverências, sem as quais em nada fica sacrificada a cortesia do advogado, nem a majestade da 

Justiça e a dos que a servem com elevação e dignidade.” 

A despeito da lição de Eliasar Rosa, o uso desses adjetivos, transcorrido tanto tempo, 

ainda não caiu no esquecimento. Generalizado, o que paira, isto sim, é a indecisão quando ao 

emprego de caixa-alta no que toca às formas em extenso. 

É de registrar, no entanto, que até mesmo o professor Kaspary, que advoga a maiúscula 

no âmbito forense, de quando em quando lança mão de minúsculas nesse caso. Pode até ser 

que, no assim proceder, teve ele em mira respeitar a grafia de textos que não de sua lavra. 

A título de comprovação, em Redação oficial, 19. ed., p. 153, Kaspary faz alusão à 

consideração do “douto” Plenário. Já na p. 126 da mesma obra, assegura que determinado 

Parecer é de autoria do “ilustre” Conselheiro Valnir Chagas. Já o professor Eduardo Sabbag, 

em Português jurídico, p. 273, acolhe de vez a grafia mais informal: “A colenda Quarta Câmara 

de Férias do egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo julgou todos os processos 

que lhe foram submetidos”. 

Sem medo de errar, pode-se dizer que, no caso, o uso de minúsculas não pode ser 

inquinado de inadequado. Doutra parte, é sabido que, no mercado forense, vigora um protocolo 

mais formal, privilegiando a maiúscula. Contudo, nas trilhas de nosso Acordo Ortográfico, uma 

e outra merecem palmas. Ao menos por enquanto. 
 

3.5 Citações 

 

Ao abrir citações, empregue inicial maiúscula. Isto é de Rui Barbosa: “A esperança nos 

juízes é a última esperança”. 

Tido como maior filósofo grego, dizia Aristóteles: “Pensa como pensam os sábios, mas 

fala como falam as pessoas simples”. 

Não vindo depois de dois-pontos (:), a citação deve começar com letra minúscula.  

Nas palavras de Dom Hélder Câmara, “nunca se deve temer a utopia”. 

Se, antes ou depois de dois-pontos, seguir uma enumeração ou uma explicação, a 

minúscula é de rigor. 

 

Laranja, maçã e banana: essas as frutas que aprecio. 

Aprecio estas frutas: laranja, maçã e banana. 

 

Em bem da estética, evite o uso, ao mesmo tempo, de duas ou mais formas – aspas, 

negrito, sublinha, itálico – para destacar a mesma palavra ou expressão. Afinal, o emprego 

concomitante desfaz o efeito pretendido. 

Vale lembrar, ainda, que a ABNT/NBR 10520:2002 define citação como “a menção de 

uma informação extraída de outra fonte”. Compreende, portanto, trechos de textos utilizados 

com a finalidade de esclarecer, ilustrar ou sustentar um assunto. Por isso, é obrigatória a 

indicação da fonte de onde se extraiu a informação, sob pena de cometimento de plágio. 
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A citação pode ser direta, que corresponde à transcrição literal de parte de um texto, 

preservando exatamente o que está escrito na fonte de onde foram extraídas as informações 

(pontuação, destaques, etc.).  

As citações diretas podem ser curtas (com até três linhas) ou longas (com mais de três 

linhas).  

Quando curtas, devem ser incorporadas ao parágrafo, entre aspas duplas.  

Os exemplos abaixo foram extraídos do RE 565089/SP, inteiro teor, e adaptados 

(disponível em: redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752530867. 

Acesso em: 19 nov. 2020). 

 

No mais, “a parte que tem a lei ao seu lado espera que lhe seja atribuído pelo tribunal o 

que por direito lhe cabe”, conforme pontua Karl Larenz (Metodologia da ciência do direito, 

1997, p. 516). A prevalência das consequências sobre o direito legislado resulta na inversão da 

lógica jurídica. 

 

Quando longas, devem ser destacadas com recuo de 4,0 cm da margem esquerda, em 

fonte menor (recomenda-se fonte de tamanho 10) que a do texto utilizado e sem aspas. Por 

exemplo: 

 

Quanto ao tema, assevera Gustavo Binembojm em Temas de direito administrativo e 

constitucional, 2008, p. 388:  
 

 O princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos 

é usualmente conceituado como o dever de preservação da relação de 

equivalência que se estabelece, no momento da apresentação da proposta do 

licitante vencedor, entre os encargos assumidos pelo contratado e as 

retribuições a ele devidas. 

 

A necessária observância à equação econômico-financeira do contrato está presente na 

jurisprudência do Supremo [...] 

 

A citação também pode ser indireta, que corresponde a um “texto baseado na obra do 

autor consultado”. Expressa, portanto, a ideia contida na fonte citada, sem transcrição. As 

citações indiretas ou parafraseadas dispensam o uso de aspas duplas. Por exemplo: 

 

Segundo San Tiago Dantas, as normas jurídicas podem ser consideradas sob três 

aspectos: a estrutura externa, ou invólucro, que normalmente é a lei; o conteúdo, que traduz, 

em geral, uma regra de cunho econômico, ético, político ou moral, e a estrutura interna. 

 

Pode ocorrer, também, citação de citação, quando não se teve acesso ao original. Nesse 

caso, emprega-se a expressão latina apud, que significa “citado por”, “conforme”, “segundo”. 

 

3.6 Vias públicas, templos e edifícios 

 

Nos nomes de vias públicas – ruas, avenidas, travessas, praças, pontes, etc. –, o Acordo 

Ortográfico deixa a decisão a critério do redator. 

 

Rua/rua São Cristóvão, Praça/praça da Matriz, Beco/beco do Candeeiro, Largo/largo 

da Batata. 
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Embora assim, feita a opção – seja pela maiúscula, seja pela minúscula –, deve-se mantê-

la ao longo do texto. Nesta esteira: O gerente mora na Rua São Paulo, 215 – ap. 70. Comprei 

uma casa situada na Avenida Dom Bosco. 

Nota-se acentuada predileção pela maiúscula: 

 

Ela se formou no Largo de São Francisco. 

Meu irmão reside na Alameda Santos. 

 

A mesma faculdade – uso da maiúscula ou da minúscula – se estende a templos e 

edifícios: 

 

Igreja/igreja São judas, Palácio/palácio da Cultura, Edifício/edifício Clarice Lispector. 

 

Contudo, no sentido de instituição, o comando é da maiúscula: 

 

A Igreja tem posição bem-definida contra o aborto.  

 

3.7 Acidentes geográficos 

 

Por estranho que pareça, o Acordo Ortográfico não dita norma alguma a respeito dos 

acidentes geográficos. O capítulo XVI, que trata especificamente das iniciais maiúsculas, não 

se refere ao caso dos nomes comuns que acompanham os nomes geográficos. Disso se pode 

deduzir que devam eles ser grafados em minúsculas. Por sinal, é o entendimento de Celso Pedro 

Luft, Adalberto Kaspary e Domício Proença Filho (membro da ABL). Os dicionaristas Houaiss 

e Aurélio seguem caminho igual. 

Estes exemplos foram extraídos do Dicionário escolar de língua portuguesa – Delp, a 

cargo da Academia Brasileira de Letras: baía de Guanabara, rio Amazonas, mar Vermelho, 

canal de Suez, ilha de Elba, cabo da Boa Esperança, golfo Pérsico, serra da Capivara, maciço 

da Tijuca, pico da Bandeira. 

No caso específico de rio, deixe a maiúscula para distinguir a localidade: Moro em Rio 

Grande (cidade). Moro no Rio Grande do Sul (estado). Fui pescar no rio Grande (curso d’água). 

 

3.8 Constituição e sinônimos 

 

O nome Constituição – bem como seus sinônimos – deve ser grafado em maiúscula: Carta 

Magna, Constituição Cidadã, Lei Fundamental, Lei Magna, Lei Maior. 

No entendimento do Prof. Kaspary – p. 321 do Habeas Verba, 10. ed. –, é impróprio o 

uso da expressão União Federal. Recomenda se empregue tão somente o termo União, prática 

uniforme de nossos textos normativos. 

De igual modo, é preferível a locução Constituição da República Federativa do Brasil a 

esta: Constituição Federal. Pode-se recorrer ainda à forma mais simples: Constituição. 

Por sinal, o adjetivo federal só deve ter a inicial maiúscula quando fizer parte do nome 

próprio: Distrito Federal, Receita Federal, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal. Portanto, 

associado a um nome próprio, lance mão da caixa-baixa: Poder Executivo federal. 

Por analogia, essa conclusão deve ser estendida a casos semelhantes: Constituição 

brasileira, Comissão Mista permanente, Casa revisora, Direito brasileiro, Administração 

Federal direta e indireta. 
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4 Normas e recomendações para a redação de textos normativos 

 

4.1 Normas: a gramática e a Lei Complementar n. 95, de 1998 

 

Os atos normativos expedidos pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

cumprem a função garantidora da segurança e da estabilidade das relações jurídicas. Diante 

disso, devem ser redigidos de forma a não gerar dúvidas em sua interpretação. Para tanto, faz-

se necessário estabelecer padrões, tanto em relação a sua formatação quanto ao procedimento, 

atentando aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e 

da celeridade. 

Nesse norte, a Lei Complementar federal n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, orienta em 

seus arts. 10 e 11 como deve ser feita a articulação e a redação de atos normativos. 

De acordo com o art. 10, os artigos se desdobram em parágrafos ou em incisos; os 

parágrafos em incisos; os incisos em alíneas e estas em itens, para explicar, especializar ou 

restringir o conteúdo da disposição imediatamente anterior, garantindo a padronização e a 

higidez do texto normativo. Trata-se, portanto, da estrutura do texto normativo: 

 
Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes 

princípios: 

I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura 

“Art.”, seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste; 

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em 

incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens; 

III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico “§”, seguido de 

numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando 

existente apenas um, a expressão “parágrafo único” por extenso; 

IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por 

letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos; 

V - o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a 

Seção; o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro 

e o de Livros, a Parte; 

VI - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras maiúsculas 

e identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se 

em Parte Geral e Parte Especial ou ser subdivididas em partes expressas em 

numeral ordinal, por extenso; 

VII - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, 

grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as 

coloquem em realce; 

VIII - a composição prevista no inciso V poderá também compreender 

agrupamentos em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, 

conforme necessário. 

É imprescindível também a observância das normas gramaticais na redação dos textos 

normativos e nas comunicações oficiais, não se admitindo a linguagem coloquial ou a 

flexibilização da linguagem mediante a utilização de gírias, regionalismos, dialetos e 

modismos, a fim de observar a melhor técnica legislativa. Portanto, deve-se atentar ao prescrito 

no art. 11 da Lei Complementar federal n. 95/1998: 

 
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e 

ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:  

I - para a obtenção de clareza: 
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a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a 

norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a 

nomenclatura própria da área em que se esteja legislando; 

b) usar frases curtas e concisas; 

c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e 

adjetivações dispensáveis; 

d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, 

dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente; 

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de 

caráter estilístico; 

II - para a obtenção de precisão: 

a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita 

compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com 

clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma; 

b) expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, 

evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico; 

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao 

texto; 

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte 

do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais; 

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a 

primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu 

significado; 

f) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto 

data, número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão 

do texto; 

g) indicar, expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as 

expressões ‘anterior’, ‘seguinte’ ou equivalentes;      

III - para a obtenção de ordem lógica: 

a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e 

livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei; 

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio; 

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; 

d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e 

itens. 
 

4.2 Recomendações 

 

Recomenda-se que os números cardinais que designem ano sejam escritos sem ponto ou 

espaço. 

 

2015, e não 2.015 ou 2 015. 

 

Os espaços entre as palavras e os sinais de pontuação não são sublinhados, exceto o 

hífen. 

Nas transcrições e nas citações parciais, os sinais de pontuação que encerram o texto 

ficam incluídos nas aspas. 

Na citação dentro de uma transcrição, é possível utilizar aspas simples (‘’), evitando-se 

o excesso. Nesse caso, melhor mesmo é se socorrer do itálico. 

 

O advogado pensou, mas ‘não disse com palavras’, e sim com documentos. 

 

O desenvolvimento tecnológico tem disponibilizado editores de texto cada vez mais 

aperfeiçoados, que inibem as irregularidades na translineação, de forma que não haja separação 
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silábica incorreta ou indevida (vogais isoladas, palavras obscenas), espaçamento de letras e 

utilização de hífen ou tapa-margem para a formatação do texto junto à margem do papel. 

Esse mesmo recurso tecnológico permite a grafia de números representativos de 

importâncias na mesma linha, facilitando a leitura e a compreensão, e sua grafia por extenso 

visa impedir alterações indevidas [fraudes]. 

 

5 Questões recorrentes 

 

À custa de / às custas de: A locução prepositiva à custa de, significando à força de, 

com o emprego de, a preço de, com sacrifício de, a expensas de, é preferencialmente grafada 

no singular. 

 

O advogado ganhou a causa à custa de muito trabalho e dedicação. 

 

Tão generalizada anda a locução às custas de, que autores de peso – entre eles Bechara 

e Cegalla – já não a reprovam. O dicionarista Houaiss segue pelo mesmo caminho. 

Está isso a mostrar que, nos dias que correm, não se devem considerar erradas 

construções à feição desta: 

 

Espertalhão, vivia às custas de sua companheira. 

 

Embora assim, Arnaldo Niskier se revela taxativo: Alguém pode viver à custa dos pais, 

mas nunca às custas deles. 

Aberta a polêmica, é sensato reservarmos às custas de à linguagem coloquial, familiar. 

Nos documentos jurídicos – afetos à língua culta – transita normalmente a forma clássica, 

tradicional: 

 

Ele venceu à custa de muita dedicação. 

 

O mesmo sucede com a expressão às expensas de, pontuando que expensas – sentido de 

gastos, despesas – vem circulando com certa condescendência. Ademais, é apadrinhada pelo 

Volp, que, por sinal, registra as duas: a expensas de (sem o acento grave, indicador de crase) e 

às expensas de. 

Vale lembrar, igualmente, que custas – sentido usado só no plural – agasalha a 

compreensão de despesas forenses: 

 

A ele é que cabe pagar as custas do processo. 

 

Não esquecidos de que a norma culta pede o melhor: à custa de e a expensas de. 

 

À distância / a distância: ambas as formas são aceitas, sendo a primeira de utilização 

moderna. 

Não de hoje, ensina-se que a locução à distância deve receber acento grave quando 

especificada: Eles ficaram à distância de vinte metros da manifestação. 

De outro lado, era de rigor que, quando não determinada, sempre se dispensaria tal 

acento: ensino a distância. 

No entanto, há um elemento novo que vem mudando aos poucos a regra do jogo: 

clareza. Estudar a distância pode se confundir com estudar à distância, da mesma forma como 

lavar a mão é uma coisa, e lavar à mão, outra bem diferente. 

A grafia com acento – ensino à distância – leva a assinatura de ninguém menos que o 

cérebro filológico por trás do Volp: Evanildo Bechara. No seu Novo dicionário de dúvidas da 
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língua portuguesa, encarece que isso se dá por motivo de clareza, como também em: à bala, à 

faca, à fome, etc. 

Arnaldo Niskier, no próprio Volp, sob o título A língua portuguesa no século XXI, alude 

a teleconferência e põe entre parênteses: educação à distância. 

Conclusão: é preferível usar o acento – dito acento grave diferencial – para desfazer 

qualquer ambiguidade: ensino à distância. Bastaria tal razão para acolhê-lo, registrando ainda 

que esta é a tendência atual. Em complemento, recorrer ao acento no caso de substantivo 

masculino é erro sem perdão: à jato, à caráter, à gás, à sangue-frio. Melhor saída é ficar à 

distância disso. 

 

À folha / às folhas: o emprego da preposição que acompanha o substantivo folha está 

vinculado à regência do verbo ou do nome a que se refere. Quando se trata de folha (ou página) 

determinada, numerada, a preposição deve vir acompanhada do artigo definido a ou as: 

 

Conforme o laudo da fl. 52; 

Os laudos das fls. 14-18 esclarecem isso. 

 

Observe-se, no exemplo, a praxe da ABNT: o uso do hífen nesse caso, e não da diagonal. 

 

Constitui inadequação o emprego de fls. quando se faz menção a apenas uma folha: 

 

Conforme se lê nas fls. 9. 

 

A par de / ao par: A par de é locução prepositiva que denota tomar conhecimento de 

algo, inteirar-se a respeito de determinado fato, estar ciente; ao mesmo tempo, simultaneamente, 

igual em quantidade: 

 

As unidades administrativas do Tribunal estão a par das alterações regimentais. 

Curioso que é, está sempre a par do que se passa no Congresso Nacional. 

 

Já ao par é locução adjetiva empregada para indicar equivalência de valor entre moedas: 

 

As moedas fortes mantêm o câmbio praticamente ao par. 

Você sabia que o real já esteve ao par do dólar? 

 

A presidenta / a presidente: Presidenta é substantivo feminino registrado tanto no 

Vocabulário ortográfico da língua portuguesa – Volp quanto nos dicionários. Vale mencionar 

que os vocábulos terminados em -nte podem ser empregados como comuns de dois gêneros, ou 

seja, também se pode usar o presidente ou a presidente: 

 

A Presidenta da Corte de Justiça estadual admitiu o processamento do recurso. 

A Presidente da Corte de Justiça estadual admitiu o processamento do recurso. 

 

Celso Pedro Luft, em O mundo das palavras, esclarece que, no registro formal, há 

preferência pela forma agenérica: presidente. Por sinal, sempre foi essa a forma com que a 

Ministra Ellen Gracie Northfleet se identificou na condição de Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. 

Conclusão: é preferível que, entre uma forma e outra, optemos por aquela que goza de 

maior aceitação. Portanto: a Presidente da Corte de Justiça. 

 

A princípio / em princípio / por princípio: As expressões a princípio, em princípio e 

por princípio são semanticamente diferentes. 
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 A princípio significa na fase inicial, inicialmente, no princípio: 

 

A princípio, acolho sua proposta. 

 

Em princípio corresponde a em tese, antes de qualquer consideração, de forma geral: 

 

Em princípio, todo acusado é inocente. 

 

Por princípio traz o sentido de por convicção: 

 

Por princípio, não costumo dar esmolas na rua. 

 

Acerca de / a cerca de / há cerca de: Locuções com diferentes significados.  

 

Acerca de significa sobre, a respeito de: 

 

Aplicam-se aos árbitros as normas acerca dos deveres e responsabilidades dos juízes. 

Acerca disso não costumo me manifestar. 

 

A cerca de significa a uma distância espacial ou temporal aproximada: 

 

O crime ocorreu a cerca de dois quarteirões da delegacia. 

Fiquei a cerca de dois metros do juiz. 

 

Há cerca de tem o sentido de faz aproximadamente, existe(m) aproximadamente, 

existe(m) perto de: 

 

A sentença transitou em julgado há cerca de um ano. 

Há cerca de quarenta servidores em treinamento. 

 

Afim / a fim de: Afim, no mundo jurídico, significa parente por afinidade: 

 

Não se podem casar os afins em linha reta. 

Os órgãos fracionários do tribunal têm objetivos afins. 

 

A fim de é uma locução prepositiva que denota finalidade e significa com o fim de: 

 

Deve-se observar o prazo legal, a fim de evitar prejuízo à parte. 

Saímos a fim de nos distrair. 

 

Anexo / em anexo 

 

Anexo é adjetivo e deve concordar, em gênero e número, com o substantivo a que se 

refere. 

 

Os documentos seguem anexos à petição inicial. 

Remetemos-lhe anexa a carta anterior 

 

Em anexo é expressão invariável, cujo emprego não é aceito pacificamente: 

 

O arquivo foi enviado por e-mail, em anexo. 
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Vão em anexo duas declarações. 

 

 Em tempo: Preferível é dizer que as duas declarações vão anexas. A despeito disso, 

segundo o Prof. Kaspary, em Habeas verba, de dez obras consultadas, sete desdizem a lição no 

tocante à condenação da expressão em anexo. 

 

Ao encontro de / de encontro a(o): As locuções ao encontro de e de encontro a 

traduzem ideias opostas. 

 

Ao encontro de agasalha o sentido de concordância, anuência. Principia com a letra a 

– é a favor de, portanto favorável: 

 

O aumento de salário sempre vem ao encontro do servidor. (= favorece) 

Essas medidas vieram ao encontro de nossas aspirações. 

 

De encontro a(o) exprime discordância, divergência. Principia com a letra d – é 

desfavorável, portanto contra. 

 

Tal medida veio de encontro às aspirações dos servidores. (= desfavorece) 

O carro foi de encontro ao muro. (= chocou-se com) 

 

Ao nível de / em nível de  

 

A expressão ao nível de tem o significado de à altura de, no mesmo plano que: 

 

Santos fica ao nível do mar. 

 

A expressão em nível de tem o sentido de no mesmo nível (grau, esfera, âmbito, 

instância): 

 

Em nível estadual, não há lei que trate desta matéria. 

 

 

Em vez de Fiz um curso a nível de pós-graduação, apropriado é dizer: Fiz um curso 

de pós-graduação. 

 

 

Abaixo-assinado / abaixo assinado  

 

Abaixo-assinado é o documento, o requerimento por meio do qual se reivindica algo. 

Por ser substantivo composto, é grafado com hífen: 

 

Fizeram um abaixo-assinado contra o ato do governador. 

 

Já abaixo assinado – separado e sem hífen – corresponde a uma locução adjetiva, 

indicando a pessoa que assina determinada petição/requerimento. Deve concordar com seu 

substantivo: 

 

O advogado abaixo assinado requer a restituição do prazo recursal. 

Maria Orestina Cerqueira, abaixo assinada, requer o provimento de seu recurso 

administrativo. 
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Os abaixo assinados requeremos a Vossa Excelência nos sejam abonadas as referidas 

faltas. 

 

No último exemplo, a expressão em análise, por silepse, faz alusão a um substantivo 

subentendido (servidores, alunos, etc.). 

 

Ano novo (com ou sem hífen): Ano-novo é sinônimo de uma data bem-definida: a 

passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Já ano novo aponta para o ano inteiro. 

Nessa concepção, nada impede que se diga: Feliz ano-novo (referência à festa da virada do ano) 

e próspero ano novo (alusão ao ano por inteiro). No sentido de réveillon, ainda um 

estrangeirismo, deve-se preferentemente usá-lo com inicial minúscula, por não se tratar de festa 

religiosa. 

 

Aproveite a festa do ano-novo e tenha um excelente ano novo! 

 

Bem-vindo a Cuiabá / bem-vindo à Cuiabá de D. Aquino: Os nomes de cidade, 

embora sejam femininos – a maioria absoluta o é –, rejeitam o artigo definido. Daí a ausência 

do acento indicador da crase a antecedê-los. Contudo, se ao nome da cidade se adiciona algo 

que o particularize, que venha a especializá-lo, adequado é usá-lo com o artigo. Se digo: a 

Lisboa de Camões, com artigo definido, também devo escrever: Reporto-me à Lisboa de 

Camões. No caso, há fusão da preposição a – exigida pelo verbo reportar-se – com o artigo 

definido a. Nesse passo, a correção: Bem-vindo à Cuiabá de D. Aquino. Bem-vindo a Cuiabá. 

Agora, sem o acento grave, uma vez que inexiste aí o artigo. Só há preposição. 

 

Na próxima semana, irei a Brasília. 

Na próxima semana, irei à Brasília de Juscelino Kubitschek. 

 

Bom dia (com ou sem hífen): Quando se trata da saudação que fazemos pela manhã, 

escreve-se sem hífen: 

 

Bom dia, Paulo! 

Bom dia, meu filho! 

 

Desde que saudação, o mesmo ocorre à tarde e à noite. Sempre sem hífen: 

 

Boa tarde a todos! 

Boa noite, amigos! 

 

Atenção a este caso: Tomara que tenham um bom dia! Tivemos uma boa tarde. 

Aqui, é possível inverter a expressão: Tomara que tenham um dia bom! Tivemos uma 

tarde boa. 

No entanto, se houver apenas referência à saudação, isto é, se estivermos falando do 

cumprimento, devemos lançar mão do substantivo composto: bom-dia: 

 

Desejo-lhes um bom-dia. 

Deu-nos um boa-tarde carinhoso. 

Cumprimentou-nos com um boa-noite e se retirou. 

 

É de observar que, na construção em apreço, o substantivo composto vem precedido 

geralmente pelo artigo masculino. 
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Denunciação da lide: A expressão jurídica denunciação da lide se refere à notificação 

que se faz chegar a terceiro, para que tome parte em um processo, cujos efeitos podem ou devem 

futuramente atingi-lo. Portanto, faz-se denunciação da lide a alguém. Portanto, é incorreta: a 

denunciação à lide. 

Se apropriado é fazer a comunicação de algo a alguém, apropriado só pode ser a 

denunciação de algo a alguém. Daí: 

 

A Universidade Federal de Mato Grosso contestou a ação e requereu a denunciação 

da lide à União. 

 

Denunciar a lide a alguém: No sentido processual, denunciar encerra este significado: 

dar a conhecer por meio de uma notificação ou citação. Nesse andar, pode-se afirmar que 

denunciar vale por avisar, comunicar. 

Em muitos documentos oficiais, o que se vê é a construção indevida: denunciar alguém 

à lide. Para não incorrer nesse tropeço, o melhor a fazer é substituir, para mero confronto, o 

verbo denunciar por seu sinônimo comunicar. Este se desenvolve assim: quem comunica, 

comunica algo (objeto direto) a alguém (objeto indireto). 

Sendo assim, o correto – no caso de denunciar – só pode ser isto: eu denuncio a lide a 

alguém. Igualmente: 

 

O deputado denunciou o desvio de verba à Assembleia. 

 

Como se nota, o objeto direto corresponde à coisa denunciada: a lide, o desvio. Já o 

objeto indireto se refere à pessoa (ou instituição) a quem se dirige a denúncia: a alguém, à 

Assembleia. 

Toda atenção a este caso: a construção – eu denuncio alguém à lide – não tem respaldo 

gramatical.  

Eliasar Rosa, em Linguagem forense, arremata com estes exemplos, fazendo 

indispensável observação sobre seu acerto ou não: 

 

O réu denunciou a lide à Companhia de Seguros. (correto) 

O réu denunciou à lide a Companhia de Seguros. (incorreto) 

 

Agora na voz passiva: 

 

A lide foi denunciada a Fulano de Tal. (correto) 

Fulano de Tal foi denunciado à lide. (incorreto) 

 

Discriminar / descriminar 

  

Discriminar é estabelecer diferença, distinguir, especificar: 

 

Segundo a Constituição Federal, discriminar é crime. 

Condenemos a discriminação racial. 

 

Já descriminar é isentar de crime, inocentar. Nessa esteira, alude-se a circunstância 

descriminativa, aquela que retira do ato em si o seu caráter de crime: 

 

Descriminaram todos os acusados. 

Por insuficiência de provas, o juiz optou pela descriminação do réu. 
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Dispêndio / despender: o substantivo dispêndio – que significa gasto excessivo, 

consumo – vem do latim dispendium e é grafado com i: 

 

Meu dispêndio de energia elétrica se eleva mês a mês. 

 

Já o verbo despender – sentido de pagar, empregar – vem do latim dependere, 

proparoxítona, trazendo o prefixo de-, ao qual se juntou o s: 

 

Reza o artigo 38 da CF/88: [...] a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

não poderão despender com pessoal mais do que sessenta e cinco por cento do valor das 

respectivas receitas correntes. 

 

Diuturnamente / diariamente: Esses dois advérbios são derivados, respectivamente, 

dos adjetivos diuturno e diário.  

 

Diuturno é o que se prolonga, prorroga ou protela no tempo: 

 

Por dias e noites, num trabalho diuturno, dediquei-me à tradução da obra. 

Diuturnamente, sofri contrariedades no exercício de meu cargo. 

 

Diário, de sua vez, é o que se faz ou acontece todos os dias: 

 

Meu dispêndio diário é elevado. 

Diariamente, faço minha caminhada no parque. 

 

Em Mato Grosso / no Mato Grosso: Diz-se corretamente em Mato Grosso, pois o 

nome deste Estado não aceita anteposição de artigo. 

 

Vim para (e não para o) Mato Grosso na década de sessenta. 

Meus pais nasceram em (e não no) Mato Grosso. 

 

Em tempo: A presença do artigo só se faz indispensável quando o nome deste Estado 

vier acompanhado de um qualificativo: 

 

Refiro-me ao Mato Grosso de Dom Aquino. 

 

Em face de / face a: A locução face a não tem amparo normativo e, por isso, o melhor 

a fazer é não usá-la. A locução em face de – a par de em face a – merece acolhida de todos os 

autores: 

 

Em face do exposto/ao exposto, foi-lhe negado o deferimento. 

Em face da greve dos professores, o secretário resolveu pedir demissão. 

 

Quanto à expressão face a, muitos a julgam pura invencionice: Face ao exposto, tenho 

por improcedente o pedido. Entre eles, destaca-se o nome de Geraldo Amaral Arruda. É de 

ressaltar que os grandes dicionários não a registram. Por sinal, Domingos Paschoal Cegalla se 

faz categórico: não é admitida pelos gramáticos e lexicógrafos a variante face a. 

O Professor Kaspary, no Habeas verba, assegura, por sua vez, que o neologismo face a 

já está definitivamente incorporado em nosso léxico. Complementa que erro grosseiro seria se 

lhe amputássemos a preposição: Face o exposto, dou provimento ao agravo. 
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Embora muito condenada, a expressão face a circula, com certa condescendência, na 

linguagem forense. Merece observar que José Maria da Costa, na leitura do Código Civil de 

2002, diz ter esbarrado com o uso exclusivo da expressão em face de. 

Por tudo o que se vê na literatura, o melhor caminho – até que as águas serenem – é 

adotar preferencialmente as construções em face de / em face a, uma e outra de legitimidade 

incontestável. 

Podem-se utilizar, ainda, expressões equivalentes: diante de, ante, perante, à face de, em 

frente de. 

 

Enquanto: No sentido de como, sob o aspecto de, é modismo a ser evitado. A palavra 

enquanto é uma conjunção e, por isso mesmo, tem a função de unir duas orações. 

 

Enquanto os assaltantes praticavam o roubo, a mulher entreteve o policial. (conjunção 

temporal = no tempo em que) 

Meu amigo é milionário, enquanto sua namorada é pobre. (conjunção adversativa = 

mas) 

Enquanto os servidores saíam, iam recebendo o salário. (conjunção proporcional = à 

medida que). 

 

Assim, não se recomenda o emprego de enquanto com o sentido de na condição de, sob 

o aspecto de: enquanto magistrado, enquanto agente político, enquanto servidor público. 

Prefira o melhor: Na qualidade de pai, cabe-me esse dever. Na condição de testemunha, valho-

me da prerrogativa de não me manifestar. 

 

Entreter / intervir: Tais verbos são derivados de ter e vir, seus primitivos, e os seguem. 

Conter, deter, manter, obter, reter – somados a outros tantos – trilham o caminho do verbo ter. 

Já verbos como advir, convir, provir e sobrevir, esses acompanham o primitivo vir. 

Toda atenção é pouca: tanto o imperfeito quanto o futuro do subjuntivo costumam nos 

pregar algumas peças. Para não cairmos na cilada, recorramos sempre ao primitivo 

correspondente. 

Se correto, em relação ao verbo ter, é se eu tivesse (imperfeito do subjuntivo) e quando 

eu tiver (futuro do subjuntivo), igualmente correto será: entretivesse/entretiver (verbo entreter); 

detivesse/detiver (deter); se eu retivesse/ quando eu retiver (reter). 

Assim, para o futuro do subjuntivo, a correção apropriada dos derivados dos verbos ter 

e vir é a seguinte: 

 

Se eu detiver o tumulto (e não “deter”). 

Se eu entretiver as crianças (e não “entreter”). 

Se eu obtiver a aprovação (e não “obter”). 

 

Se eu intervier a tempo (e não “intervir”). 

Se o preço me convier (e não “convir”). 

Se eles provierem daquela cidade (e não “provirem”). 

 

De igual modo, se adequadamente dizemos se eu viesse (imperfeito do subjuntivo) e 

quando eu vier (futuro do subjuntivo), adequado será: interviesse/intervier (verbo intervir); 

conviesse/convier (convir); seu eu proviesse/ quando eu provier (provir). 

Assim, os derivados de ter e vir seguem estrada igual: 

 

Se eu detivesse o tumulto (e não “detesse”). 

Se eu entretivesse as crianças (e não “entretesse”). 

Se eu obtivesse a aprovação (e não “obtesse”). 
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Se eu interviesse a tempo (e não “intervisse”). 

Se o preço me conviesse (e não “convisse”). 

Se eles proviessem daquela cidade (e não “provissem”). 

 

Outra casca de banana em que muitos têm escorregado é a distinção entre o futuro do 

subjuntivo do verbo ver – quando/se eu vir – e o do verbo vir – quando/se eu vier. Esta frase 

mnemônica pode nos salvar desta enrascada: Se você vir o Paulo (com os olhos), traga-me 

notícias dele quando vier (com os pés): 

 

Quando você vir (e não ver) o João, entregue-lhe esta encomenda. 

Se você vier (e não vir) hoje à tarde, procure-me. 

 

Ficha-limpa / ficha limpa: Ficha-limpa significa candidato em condições de concorrer 

a cargo eletivo, admitindo a flexão de número: 

 

Os fichas-limpas fazem jus a nosso voto. 

 

Na função de adjetivo, fica invariável: 

 

Meu voto é para candidatos ficha-limpa. 

 

Já ficha limpa – sem hífen – diz respeito à folha de informações de determinada pessoa: 

 

Ele tem ficha limpa no SPC. 

 

Igualmente, neste caso: Pediram a impugnação de sua candidatura com base na Lei da 

Ficha Limpa. Agora, com iniciais maiúsculas. 

 

Foi a óbito / veio a óbito: A locução correta é ir a óbito, com o devido emprego do 

verbo ir. Se a forma foi corresponde à terceira pessoa do singular do pretérito perfeito de ir 

correto é escrever: 

 

Hospitalizado há bem tempo, meu amigo foi a óbito na semana passada. 

 

Não cabe, no caso, o verbo vir: 

 

Não tendo resistido, a secretária da escola “veio” a óbito no hospital. 

 

Grosso modo / a grosso modo: Grosso modo é expressão adverbial, que significa de 

modo geral, de modo grosseiro, por alto, resumidamente. Por ser de origem latina, deve vir 

destacada preferencialmente por itálico ou por outro destaque. A essa expressão latina é 

indevido – mais apropriado seria dizer incorreto – o acréscimo da preposição a, o que resultaria 

na construção a grosso modo. Pronuncia-se grósso módo: 

 

Harmonia lembra música, que, grosso modo, nada mais é do que a arte de harmonizar 

sons. (Pasquale Cipro Neto) 

 

Mais bem / melhor: Modernamente, é preferível o uso da forma analítica mais bem à 

sintética melhor: 

 

Esse juiz foi o mais bem classificado. 
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Esse juiz foi o melhor classificado. 

 

De antemão, registre-se que bem ou mal, basicamente advérbios, podem ser usados à 

maneira de prefixos. Passam a formar uma palavra composta, ligando-se ao segundo elemento 

com hífen. 

Bem é hifenizado quando o segundo elemento começa por vogal ou h: bem-amado, bem-

humorado. Pode também ter hífen quando o elemento seguinte começar por consoante: bem-

composto, bem-definido, bem-vindo. Há poucas exceções: bendito, benfazejo. É o caso também 

de benfeito, que, por sinal, é somente substantivo, sentido de benfeitoria. O adjetivo, esclareça-

se, só se escreve com hífen: 

 

A máquina de costura possibilitou um trabalho bem-feito. 

Ela sempre ia à festa com as unhas bem-feitas. 

 

Já o advérbio mal exige o hífen, como um prefixo, quando o segundo elemento começa 

por vogal, h ou l: mal-amado, mal-humorado, mal-lavado. Nos demais casos, aglutina-se: 

malcomposto, maldefinido, malvindo. Essas formas, ainda que estranhas, são adequadas. 

Assim, pode-se dizer: 

 

Sempre malcolocado, o goleiro levou mais um frango. 

 

Nestas duas frases, tenha-se em mente que o conjunto acaba por formar um adjetivo: 

Pessoa bem-educada não age assim. / Isso condiz ao estilo de mulher mal-educada. Ao 

constituírem palavras compostas, trazem o hífen. 

Isso, contudo, não se dá nestes exemplos: A menina foi bem educada. Paulo foi mal 

atendido pelo caseiro. No caso, mal/bem assumem o real papel de advérbio. Aqui – educada e 

atendido – são particípios de fato. Uma e outra construção tem sentido passivo. Há sempre um 

outro ser, às vezes subentendido, que pode fazer a ação indicada pelo particípio: A menina foi 

bem educada (pelo pai/pela escola). 

A Profa. Maria Tereza Piacentini esclarece, em seu Manual da boa escrita, obra de 

referência, que, quando advérbio, bem e mal podem ser deslocados sem prejudicar o sentido da 

frase: O assunto foi mal entendido (foi entendido mal). 

Quanto ao emprego de mais bem/melhor e de mais mal/pior, há certa indefinição. No 

entanto, a forma analítica (duas palavras) transita com maior aprovação. A tendência parece ser 

esta: A pergunta foi mais bem formulada pelo relator. 

O uso da forma sintética (uma só palavra) teve seus dias de glória com os clássicos. 

Mesmo nos dias atuais, não pode ser considerada inadequada. Escreveu Machado de Assis, 

fundador da ABL: 

 

E foi à estante e tirou um dos relatórios para ser melhor visto. 

 

É de notar que a forma sintética (melhor/pior) ganha primazia quando vier posposta ao 

particípio: 

 

Seus alunos foram atendidos melhor que os meus. 

Suas crianças são cuidadas pior que as minhas. 

 

Conclusão: a despeito dos clássicos, a forma analítica (mais bem/mais mal) é, aos olhos 

de hoje, não só mais elegante. Ganha também em eufonia. 
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Na medida em que / à medida que: Como locução conjuntiva causal, na medida em 

que significa porque, porquanto, visto que, já que, etc. Às vezes, traz significado nem sempre 

claro. 

 

Na medida em que os projetos foram abandonados, a população carente ficou entregue 

à própria sorte. (Pasquale Cipro Neto) 

Na medida em que ninguém reclamou, preferi calar-me. 

 

Já à medida que é locução proporcional e significa à proporção que, ao passo que, 

conforme. Use-a com correção: 

 

À medida que o tempo passa, tornamo-nos mais experientes. 

À medida que envelheço, vou-me desfazendo dos adjetivos. (Carlos Drummond) 

 

São ilegítimas as expressões resultantes do cruzamento sintático: na medida que e à 

medida em que. 

 

 

Onde / aonde / donde / de onde: O advérbio onde significa no lugar em que. Usa-se 

com verbos estáticos, que pedem a preposição em. 

 

A casa onde resido é bem modesta. (quem reside, reside em algum lugar) 

 

Olhos atentos a esta frase: Onde você vai se hospedar? – No caso, não há conflito entre 

o verbo ir – de movimento – e hospedar – estático. O que aí ocorre é uma locução verbal (dois 

verbos que fazem o papel de um só). Ir é verbo auxiliar. 

Relevante é atentar para o verbo principal, hospedar, de conotação estática. Daí a 

correção: Onde – e não aonde – você vai se hospedar? Vale por: Onde você se hospedará? 

É de registrar que onde se refere a lugar físico. Na Canção do Exílio, Gonçalves Dias 

nos brinda com este fragmento: 

 

Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá... 

 

Fora dessa acepção, o emprego de onde é inadequado: 

 

O discurso onde o presidente expôs seu plano de ação merece aplausos. 

Abriram um inquérito onde acusaram o comerciante. 

Passei por uma fase onde nada dava certo. 

 

Nessas três frases – já que discurso, inquérito e fase não se referem a lugar físico –, 

deve-se eliminar o onde, substituindo-o por em que / no qual / em seu lugar. 

 

Já aonde – advérbio com o sentido de para que lugar – é usado com verbos que indicam 

movimento. 

 

A polícia descobriu o esconderijo aonde eram levadas as crianças. (levaram-se as 

crianças a algum lugar) 

Vagava pela cidade, sem saber aonde ir. (quem vai, vai a algum lugar) 

Há quem se gabe de ter chegado aonde chegou sem saber escrever. (chega-se a algum 

lugar) 

 

Donde – menos usado – vale por origem, procedência. Corresponde, pois, a de onde: 
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Quero saber donde advém tanta amargura. 

A cidade donde venho tem fama de acolhedora. 

 

Às vezes, donde se reveste de valor figurado. 

 

Ela é bonita, donde seu sucesso. (conclusão) 

Homem de elevada formação, donde o convite à Reitoria. (consequência) 

 

Protocolar / protocolizar: Na acepção de registrar em protocolo, um e outro verbo são 

aceitos. Curioso é que, no Volp, embora estejam as duas formas registradas – o que lhes 

sacramenta o emprego –, o Vocabulário da Academia parece privilegiar protocolar. Isto é, 

quanto a este verbo, lista seis palavras que trazem sua raiz. No caso de protocolizar, ele impera 

de modo isolado, sem que lhe seja adicionado nenhum derivado. 

Nessa esteira, relevante assinalar que, no próprio dicionário da Academia Brasileira, 

denominado Delp, protocolizar não merece status: somente protocolar é documentado. 

No Habeas verba, obra do Prof. Kaspary, encontramos tão só protocolar, apanhado ao 

acaso: 

 

Há alguns meses que protocolei esse pedido. 

Quanto à contestação da ré, realmente se verifica sua intempestividade, visto que 

protocolada após o prazo legal. 

 

Bastariam essas razões para comprovar que o verbo protocolar circula não apenas sem 

resistência alguma, mas com nítida preferência. 

De outra parte, cá entre nós: Protocolizei e protocolizada – confrontadas com as mais 

usuais protocolei e protocolada – são de doer! 

 

Queísmo / dequeísmo: A supressão da preposição diante da palavra que, na função de 

conjunção subordinativa integrante ou pronome relativo, se chama queísmo. 

 

Não há dúvida que o Tribunal alcançará as metas definidas pelo CNJ. 

Não há dúvida de que o Tribunal alcançará as metas definidas pelo CNJ. 

 

No exemplo, o substantivo dúvida exige o emprego da preposição de. Sua supressão 

caracteriza queísmo. 

Registre-se, no entanto, que a construção normal, merecedora de maior aceitação, é esta: 

 

Não há dúvida de que o Brasil haverá de se recuperar. 

Estava convencido de que você ia adorar o espetáculo. 

 

No fundo, no fundo, a presença da preposição de antes do que vem ao encontro da 

linguagem culta, mais bem-cuidada. 

 

Já dequeísmo é o emprego indevido da preposição de antes do que, quando a regência 

do verbo não a exige. 

 

Antecipo que (e não de que) o desembargador votou pelo provimento das apelações. 

Não pensem vocês que (e não de que) é fácil cozinhar. 

Repito que (e não de que) se exige muita determinação para isso. 
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No primeiro exemplo, o verbo antecipar é transitivo direto, não admitindo complemento 

com preposição. O acréscimo da preposição de caracteriza dequeísmo. Portanto, considera-se 

erro, e dos graúdos, antepor a preposição de ao que, quando este inicia uma oração com a função 

de objeto direto. 

 

Se se: O emprego simultâneo da conjunção condicional se com o pronome se tem 

amparo normativo. Entretanto, em razão de eufonia, devem-se utilizar conjunções equivalentes, 

como estas: caso, contanto que, desde que. 

 

Haveria ofensa à segurança jurídica, se se permitisse, antecipadamente, acesso aos 

dados secretos. 

Melhor: Haveria ofensa à segurança jurídica, caso se permitisse, antecipadamente, 

acesso aos dados secretos. 

 

Se se verificar o emprego dessa palavra no comércio jurídico, será confirmada sua 

inadequação. 

Melhor: Desde que se verifique o emprego dessa palavra no comércio jurídico, será 

confirmada sua inadequação. 

 

Embora assim, a sequência se se não peca contra a gramática. A linguagem jurídica 

recorre muito a ela. 

 

Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor […]. 

(CC, art. 307, parágrafo único) 

 

Sendo que: Modismo a ser evitado. A expressão sendo que é inadequada para unir 

orações. Sugere-se dispensá-la ou substituí-la por uma conjunção (aditiva ou adversativa), 

quando não por um pronome relativo. 

O Prof. Cegalla oferece esses exemplos, com a devida correção: 

 

O pescador trouxe muitos peixes do rio, sendo que alguns deles ainda estavam vivos. 

O pescador trouxe muitos peixes do rio, alguns deles ainda vivos. (dispensa-se a 

locução) 

 

O rio invadiu parte da cidade, sendo que a violência das águas arrastou mais de uma 

casa. 

O rio invadiu parte da cidade e a violência das águas arrastou mais de uma casa. 

(substituída pela conjunção aditiva) 

 

Ele escreveu mais de uma dezena de romances, sendo que três deles já foram traduzidos 

em vários idiomas. 

Ele escreveu mais de uma dezena de romances, três dos quais já traduzidos em vários 

idiomas. (substituída pelo pronome relativo) 

 

Eduardo Martins, no Manual de redação e estilo, não suaviza palavras à locução sendo 

que: Nunca use. É um péssimo recurso de expressão, evitável em todos os casos. 

 

Sequer / nem sequer / nem mesmo: A melhor técnica é que sequer venha reforçado 

por outra palavra de valor negativo. Sequer, nem sequer e nem mesmo têm a função de negar a 

ação verbal da oração e significam ao menos, pelo menos, nem ao menos. 

 

O professor nem sequer possuía a titulação exigida. 
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Mal-educado, ele nem mesmo me estendeu a mão. 

 

Por vezes, topa-se com o uso isolado de sequer, sem uma negativa anteposta, construção 

que alguns dicionaristas abraçam: 

 

Ele sequer deu ouvidos a meu pedido. 

Na hora do ataque, sequer havia professor na sala de aula. 

 

Mais usual é associá-lo a uma negativa: 

 

Veio aos autos sem sequer carrear novos elementos. 

Não moveu sequer um dedo para ajudar o irmão. 

 

Tampouco / tão pouco: O advérbio tampouco é usado para reforçar uma negação e 

equivale a também não, muito menos, nem, nem sequer. 

 

O dirigente não sabia ler, tampouco escrever. 

Ele não reclamava, tampouco eu. 

 

Será inadequado dizer: Ele não ajuda nos trabalhos de casa nem tampouco aprova que 

alguém o faça. Redundância pura. Afinal, tampouco já traz o sentido de nem sequer, nem 

mesmo. 

 

Em tão pouco, o advérbio tão intensifica o advérbio ou pronome indefinido pouco, com 

o sentido de muito pouco, tão pequena coisa: 

 

Não brigarei com você por tão pouco. 

Ganho tão pouco, que mal consigo saldar meus compromissos. 

Após tão pouco tempo, já estava saudoso de casa. 

 

Venda à vista / venda a vista: Temos aí uma falsa crase. O acento se justifica para 

evitar possível ambiguidade, isto é, duplicidade de sentido. A regra gramatical assinala que, 

antes do masculino, a crase só tem vez quando se pode subentender uma palavra feminina: Ele 

escreve à Machado de Assis (à maneira de). Igualmente nos casos em que, mesmo no plural, 

houver elipse real – não forçada – de palavra feminina: Fui à Roubos e Furtos (Delegacia). Vou 

à João Mendes (Praça). 

Na locução à vista – com acento diferencial, dado que aí não há, de fato, fusão de dois 

aa a justificar o acento grave –, aconselha-se o sinal de crase por motivo de clareza. Se não se 

diz – pagamento ao prazo, mas sim pagamento a prazo –, de forma igual não teria cabimento 

escrever pagamento à vista. 

Afinal de contas, diferença existe entre comprar/pagar/vender à vista – isto é, feito no 

ato, a dinheiro – e comprar/pagar/vender a vista. Aqui, o objeto da negociação é a própria 

paisagem, é o visual. Para contornar possível ambiguidade: É muito melhor comprar à vista – 

e não a vista – do que a prazo. 

Sem titubear, fique com o correto: paguei meu carro a prazo, uma vez que não consegui 

pagar à vista. Em a prazo, jamais use o acento indicativo de crase. 

 

Visa a vitória / visa à vitória: Modernamente, o verbo visar – no sentido de ter em vista 

pretender – admite duas regências: ora como verbo transitivo direto (sem preposição), ora como 

transitivo indireto (com preposição). 

 

Ele visava este cargo (ou a este cargo). 
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Os pais visam o bem dos filhos (ou ao bem dos filhos). 

 

Nos textos legais, a opção pela forma transitiva indireta ainda corre mais tranquila. 

 

A correição parcial visa à correção de erros ou abusos praticados na condução do 

processo. 

O mandado de imissão na posse visa ao ingresso na posse de imóvel. 

 

Vista dos autos: Em sentido jurídico, vista traduz o ato de entrega dos autos a pessoas 

interessadas no processo – como advogados, membros do Ministério Público – para se 

manifestarem acerca de seu conteúdo. O termo vista costuma ser acompanhado dos verbos 

abrir, pedir, requerer, ter, etc., devendo ser utilizado no singular. 

Registre-se ainda o emprego de visar – sempre transitivo direto – nas acepções de pôr o 

visto em, ou de apontar a arma contra: 

 

Solicitei visassem meu passaporte. 

Sem vacilar, o bandido visou a cabeça do patrulheiro. 

 

Eliasar Rosa, em Linguagem forense, 10. ed., afirma de modo categórico: Erro 

frequentíssimo é dizer vistas: o advogado requereu vistas dos autos. A essa luz, correto é tão 

só o singular: pediu vista dos autos. Requereu vista. Afinal, pedir vista vale por pedir para 

passar a vista nos autos antes de se pronunciar sobre. 

Revela igualmente notar que a expressão com vista a – sentido de com o fim de, para – 

é de todo preferível, embora a forma com vistas a não possa ser tachada de incorreta: 

 

Em português, é muito comum a omissão do verbo ser, com vista à concisão da 

linguagem. 

 

Vítima fatal: Impropriedade a ser evitada. Fatal, em seu sentido primeiro, se liga a fado, 

destino, significando aquilo que a ninguém é dado interromper: ninguém escapa à morte. Logo, 

a vítima não pode ser fatal porque, no caso, ela não mata. Ela sofre a morte. Daí o apropriado: 

 

Recebeu um tiro fatal. 

Soubemos que o acidente foi fatal. 

 

Por vezes, basta eliminarmos a palavra fatal para que o texto fique apropriado: 

 

Os acidentes de trânsito provocam cada vez mais vítimas. 

De pronto, as vítimas foram atendidas em hospitais próximos. 

 

6 Aposto e uso de vírgula 

 

Olhos atentos a estes exemplos: 

 

Guimarães Rosa, médico e escritor, morreu três dias depois de sua posse na ABL. 

O Ministro do Meio Ambiente, Fulano de Tal, proferirá a palestra de hoje. 

 

As expressões em itálico correspondem ao que se denomina aposto. Nas palavras do 

Prof. Bechara, é o termo de natureza substantiva que se usa para explicar ou explicitar outro 

termo de natureza substantiva. Como se denota, o aposto vem entalado entre duas vírgulas, 

quando no meio da oração. 
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Outro passo. O que se dá normalmente é recorrermos à dupla vírgula quando a referência 

for feita a uma pessoa que tiver um cargo único e especificado na frase. Assim: 

 

O Presidente da República, Fulano de Tal, aprovou o projeto. 

Luís Faria, Diretor-Presidente do Evento, confirmou sua presença na reunião. 

 

Essa norma se estende a outras semelhantes: Paulo assinou o documento em nome de 

sua mulher, Regina. (Se o nome da mulher não viesse virgulado, a mensagem seria esta: Paulo 

tem mais de uma mulher.) 

Nesse mesmo andar, não se podem virgular os termos em itálico das frases seguintes: 

 

O Promotor de Justiça João da Silva está hospitalizado. (No caso, João da Silva não é 

o único promotor de Justiça. Há outros.)  

O jurista brasileiro Pontes de Miranda sobressaía no mundo jurídico. (Sem vírgulas 

porque ele não é o único jurista brasileiro.) 

 

Considere-se, ainda, esta frase: 

 

Meu filho Marcos chegou de São Paulo. 

 

A virgulação ou não do termo em negrito traz consequências práticas: sem vírgula, ao 

modo como está na frase acima, passa a mensagem de que tenho mais de um filho. A leitura é 

outra quando virgulado: Meu filho, Marcos, chegou de São Paulo. Agora se esclarece que tenho 

apenas um filho: Marcos.  

 

7 Brasão 

 

A Resolução TJMT/TP n. 5, de 1993, instituiu, em caráter oficial, o Brasão do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso e regulamentou as hipóteses para sua utilização. 

Sobre essa temática, mister destacar que os documentos administrativos e judiciais 

pertencem ao Estado de Mato Grosso e não ao agente, autoridade ou órgão de qualquer dos 

Poderes que os expedem.  

Por este motivo, o § 3º do art. 1º da referida Resolução excluiu a utilização do Brasão 

do PJMT em impressos, tais como: ofícios, envelopes, capas de processos, documentos em 

geral de natureza judiciária. Nessas hipóteses, deve-se, tão somente, utilizar o brasão oficial do 

Estado de Mato Grosso. 

 

8 Cabeçalho e rodapé 
 

Nos documentos oficiais, o cabeçalho é o local onde são inseridas as informações de 

identificação da instituição e da unidade organizacional que o expede, devendo ser centralizado 

na parte superior da página e utilizado apenas na primeira página do documento, sendo formado 

pelos seguintes elementos: 

a) Brasão oficial do Estado de Mato Grosso; 

b) nome da unidade federativa (Estado de Mato Grosso); 

c) nome do Poder (Poder Judiciário); 

d) nome do tribunal (Tribunal de Justiça), se da segunda instância; na primeira instância, 

utilizar as informações do item “a”, “b” e “c”; abaixo, deve-se especificar a comarca (Comarca 

de Cuiabá, por exemplo); 

e) nome(s) da(s) unidade(s) organizacional(is), quando necessário, da maior para a 

menor hierarquia, somente com as iniciais em maiúsculo e negrito. 
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O uso do Brasão do Estado de Mato Grosso nos documentos oficiais do Poder Judiciário 

estadual foi regulamentado na Resolução TJMT/TP n. 5, de 1993 (vide item 7). 

Os dados do órgão, tais como endereço telefone, e-mail, site, podem constar no rodapé 

do documento, centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 10, apenas na primeira página. 

O rodapé somente poderá ser utilizado nos documentos oficiais de comunicação, não podendo, 

desta forma, ser utilizado em atos normativos. 
 

9 Padronização de documentos  

 

Neste tópico será apresentada a estrutura dos documentos elaborados com maior 

frequência no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, em seguida, o respectivo modelo. A 

padronização sugerida visa a facilitar a identificação do documento, a agilizar sua elaboração e 

a favorecer a interpretação da mensagem pelo destinatário, simplificando sua juntada a 

processos ou sua inclusão em arquivos tradicionais e eletrônicos. 

Os modelos seguem os parâmetros propostos nos manuais de redação da Presidência da 

República, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Os textos, em regra, 

são fictícios e não reproduzem documentos elaborados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso; 

entretanto, alguns, de caráter normativo, foram reproduzidos literalmente. 

Ressalte-se que diversos documentos não foram contemplados nesta relação de modelos 

em razão de já existirem formulários eletrônicos específicos nos respectivos sistemas. Seja 

exemplo o Alvará, disponível no Sistema de Depósitos Judiciais – Siscondj. 

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sugere-se a diagramação a 

seguir para todos os tipos de documento: 

• papel: A4 (29,7 cm x 21 cm); 

• alinhamento: justificado; 

• cores: letras pretas em papel branco, reservando-se, se necessário, a impressão 

colorida para gráficos e ilustrações; 

• espaçamento entre linhas: simples; 

• fonte: Times New Roman: 

▪ corpo do texto: tamanho 12 pontos; 

▪ citações recuadas: tamanho 11 pontos; 

▪ notas de rodapé: tamanho 10 pontos; 

• parágrafos: espaçamento entre parágrafos: 6 pontos após cada parágrafo; 

▪ recuo de parágrafo: 2,5 cm de distância da margem esquerda; no computador, a 

tecla de tabulação equivale a 1,25 cm; 

▪ numeração de parágrafos: em geral, desde o primeiro, quando o documento 

contiver três ou mais parágrafos. Não se numeram o vocativo e o fecho; 

• margem superior: 2 cm; 

• margem inferior: 2 cm; 

• margem lateral direita: 1,5 cm ou, se o texto for muito pequeno, 2 cm; 

• margem lateral esquerda: no mínimo 3 cm; 

• área de cabeçalho: na primeira página, 5 cm a partir da margem superior do 

papel; 

• área de rodapé: na primeira página, 2 cm da margem inferior do documento; 

• impressão: quando se fizer necessária, a impressão pode ocorrer em ambas as 

faces do papel. Nesse caso, as margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas 

páginas pares (margem espelho); 

• destaques: se necessário, aplique o negrito. Evite o uso de itálico, sublinhado e 

letras maiúsculas; 

• palavras estrangeiras: grafadas em itálico; 
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• arquivamento: dentro do possível, é importante preservar o arquivo de todos os 

documentos elaborados para consulta posterior ou aproveitamento de trechos em casos 

análogos. Para isso, é preciso selecionar um formato de arquivo que possa ser lido e editado 

pela maioria dos editores de texto utilizados no serviço público, tais como DOCX, ODT ou 

RTF; 

• nome do arquivo: para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser 

formados da seguinte maneira: [tipo do documento] + [número do documento] + [ano do 

documento (com quatro dígitos)] + [palavras-chave do conteúdo], ou manter o nome atribuído 

automaticamente no sistema Controle de Informações Administrativas – CIA, se for o caso. 

• numeração das páginas: obrigatória apenas a partir da segunda página da 

comunicação; deve ser centralizada e constar no rodapé do documento. 

 

Seguindo orientações do Manual de padronização de textos do STJ, p. 126, os atos 

normativos que abrem uma nova série a cada ano não admitem vírgula antes da data: Resolução 

STJ n. 2 de 20 de maio de 2006, em razão do caráter restritivo da data. Com isso, os documentos 

oficiais, cuja numeração se reiniciam a cada ano, dispensam o uso da vírgula antes da data. 

 

No que se refere aos considerandos, seu emprego em atos normativos não é mais 

admitido. De acordo com o Manual de redação da Presidência da República, tais 

esclarecimentos sobre o pretendido com o ato normativo devem constar da exposição 

de motivos e dos pareceres técnicos e jurídicos. 

 

9.1 Acordo ou Termo de cooperação técnica 

 

É firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e outros órgãos ou 

entidades pertencentes à Administração Pública em geral, a fim de desenvolver atividade em 

regime de colaboração mútua, sem envolvimento de recursos. Caso, durante a execução do 

instrumento, haja necessidade de transferência de recursos financeiros, deve ser firmado 

convênio para tal fim. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão 

(caixa-alta e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Consiste no nome do documento por extenso, 

seguido do número e do ano de expedição (separados por barra), tudo em negrito e 

caixa-alta, devendo ser centralizado no texto. 

 

• Ementa: Texto recuado, iniciado no centro da página e justificado. Resume o 

assunto tratado no documento. Geralmente começa da seguinte maneira: “Acordo 

de Cooperação Técnica que entre si celebram o Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, representado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT 

e (nome do outro órgão e sigla), para.../com o objetivo de...”. 

 

• Preâmbulo: É constituído pelo nome dos órgãos ou entidades partícipes, em caixa-

alta e negrito, seguido de endereço e CNPJ, do nome dos representantes (só iniciais 

maiúsculas), devidamente identificado, das palavras “RESOLVEM firmar o 
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presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA” e do embasamento legal, 

tudo no mesmo parágrafo. 

 

• Texto: É composto de cláusulas (caixa-alta, com numerais ordinais por extenso, 

tudo em negrito e centralizado), divididas em itens (numerais cardinais com ponto 

apenas para separá-los), que são, por sua vez, subdivididos em alíneas (letras 

minúsculas seguidas de parêntese). Cada cláusula trata de um assunto geral (como 

no caso das seções dos atos normativos), e cada item aborda um aspecto específico 

do acordo (da mesma maneira que os artigos dos atos normativos). A cláusula 

primeira define o objeto ou os objetivos do acordo. As demais detalham, além dos 

elementos próprios de cada acordo, as obrigações dos partícipes, a forma de 

execução e de fiscalização, a vigência e o foro competente para dirimir eventuais 

questões controversas.  

 

• Local e data: Escritos abaixo do texto (local e mês por extenso), centralizados e 

encerrados por ponto.  

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 

imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas); em seguida, os 

dados dos demais partícipes: nome do representante legal (em caixa-alta, sem 

negrito) e, na linha imediatamente inferior, cargo (somente com iniciais 

maiúsculas), tudo centralizado. Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o 

documento for assinado digitalmente. 

 

Extrato do acordo deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, dependendo do 

caso. 
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9.2 Ata 

 

É o documento em que é registrado, fiel e resumidamente, tudo o que ocorre numa 

sessão, assembleia, congresso, reunião ou evento similar, para comprovar os fatos, as decisões 

tomadas e as discussões que as embasaram. Deve ser digitada e, quando necessário, impressa 

em papel A4. Quanto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segue o padrão oficial 

em atas como as das sessões de pregão, entretanto utiliza leiautes específicos para as atas das 

sessões solenes e para as deliberativas do Plenário (posse, homenagem, eleição, etc.), para as 

do Órgão Especial e para as das reuniões administrativas. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e da unidade ou unidades (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Centralizada no texto, em caixa-alta e negrito, 

observando-se o modelo. 

 

• Local e data: Variáveis de acordo com o tipo de ata, sempre encerrados por ponto. 

 

• Texto: É o relato do que houve durante a sessão. Deve ser redigido de modo objetivo e 

claro, e segundo a norma culta da língua. Eis seus componentes: 1) dia, mês, ano e hora 

da sessão (por extenso); 2) local; 3) nome das pessoas presentes, acompanhado dos 

respectivos cargos; 4) exposição resumida dos fatos, discussões e decisões; 5) fecho 

(Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão às __ horas; Nada mais a deliberar, a 

sessão foi encerrada às __ horas; ou somente A sessão foi encerrada às ___ horas). Deve 

ser elaborado por um secretário efetivo ou, na ausência dele, por um designado para o 

momento. No que concerne aos numerais, também devem ser registrados por extenso, 

mas, no Tribunal, alguns podem ser registrados com algarismos, como a data que figura 

no cabeçalho de certos tipos de ata e qualquer referência a data no corpo do texto. Nos 

dois casos, o mês vem por extenso. Em se tratando de valor monetário, deve ser 

registrado com algarismos e, entre parênteses, por extenso. O texto da ata deve ser 

escrito seguidamente, sem rasuras, emendas, entrelinhas nem entradas de parágrafos. 

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 

imediatamente inferior, o cargo (somente com inicial maiúscula). Nas linhas seguintes, 

assinatura e nome dos componentes da equipe de apoio, do responsável pelo setor e dos 

licitantes (apenas iniciais maiúsculas), tudo centralizado. Dispensa-se o espaçamento da 

assinatura quando o documento for assinado digitalmente pelo subscritor. 
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9.3 Atestado 

 

Atestado é o documento que serve para comprovar fato ou situação a respeito de algo 

ou de alguém perante a Administração. Pode ser utilizado pelo servidor para declarar a 

existência de fato que modifica sua situação funcional (atestado médico, entre outros), ou ser 

emitido pelo próprio servidor para atestar a verdade de algo de que tem conhecimento devido a 

seu ofício. Normalmente, refere-se a situação temporária. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e da unidade ou unidades (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: O atestado não é numerado, basta nominá-lo, ficando a 

identificação em caixa-alta e negrito, centralizada no texto. Contudo, se os atestados 

forem rotineiros, convém numerá-los.  

 

• Texto: É o conteúdo do documento. Deve conter a exposição do que se atesta e os fins 

a que ele se destina, preferencialmente em um único parágrafo. Havendo dois ou mais 

parágrafos, todos serão numerados. Será usada a primeira pessoa do plural (atestamos) 

se houver dois ou mais signatários; caso contrário, usar-se-á a primeira do singular 

(atesto).  

 

• Local e data: Escritos abaixo do texto (local e mês por extenso), centralizados e 

encerrados por ponto.  

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 

imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas), tudo centralizado. 

Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for assinado 

digitalmente pelo subscritor. 
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9.4 Certidão 

 

A certidão é o documento mediante o qual a Administração declara a veracidade de fato 

que possa ser confirmado em registros públicos de dados. Diferencia-se do atestado por se 

referir a circunstância permanente e a informações constantes de documentos em poder da 

Administração. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso, a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e o nome da unidade (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: A certidão não é numerada; assim, basta nominá-la, 

ficando a palavra em caixa-alta e negrito, centralizada no texto.  

 

• Texto: É o conteúdo do documento. Deve conter a exposição do que se certifica e os 

fins a que ele se destina, preferencialmente em um único parágrafo.  

 

• Local e data: Escritos abaixo do texto (local e mês por extenso), centralizados e 

encerrados por ponto.  

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 

imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas), tudo centralizado. 

Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for assinado 

digitalmente pelo subscritor. 
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9.5 Comunicado 

 

Expedido pelo Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, o comunicado é utilizado para 

divulgar, entre outros, avisos, decisões, esclarecimentos e ordens acerca de assuntos que devam 

ser do conhecimento dos servidores ou da população em geral. Ocasionalmente, dependendo 

do assunto, é expedido pelo presidente do Tribunal. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso, a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e o nome da unidade (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: O comunicado não é numerado; assim, basta nominá-lo, 

ficando a palavra em caixa-alta e negrito, centralizada no texto. 

 

• Texto: É o conteúdo do documento. Deve conter o que se comunica, preferencialmente 

de maneira breve (um ou dois parágrafos, ou tabela). Inicia-se pelo cargo do signatário 

em caixa--alta e negrito (por exemplo: O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO). 

 

• Local e data: Escritos abaixo do texto (local e mês por extenso), centralizados e 

encerrados por ponto.  

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 

imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas), tudo centralizado. 

Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for assinado 

digitalmente pelo subscritor. 
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9.6 Declaração 

 

Declaração é o documento emitido por um servidor (declaração pessoal) ou pelo 

Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal (declaração administrativa) por meio do qual se afirma 

a existência de um direito ou de um fato. Diferencia-se da certidão por não precisar apoiar-se 

em registros públicos e por referir-se a situações transitórias, como o atestado. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e da unidade (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: A declaração não é numerada; assim, basta nominá-la, 

ficando a palavra em caixa-alta e negrito, centralizada no texto. 

 

• Texto: É o conteúdo do documento. Deve conter a exposição do que se declara e os fins 

a que se destina, preferencialmente em um único parágrafo. Havendo dois ou mais 

parágrafos, todos serão numerados. Se a declaração fizer referência a uma pessoa, deve 

conter o número de seus documentos de identificação (por exemplo, Carteira de 

Identidade, CPF, CNH), bem como o seu endereço. 

 

• Local e data: Escritos abaixo do texto (local e mês por extenso), centralizados e 

encerrados por ponto.  

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 

imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas), tudo centralizado. 

Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for assinado 

digitalmente pelo subscritor. 
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9.7 Despacho e decisão 
 

Despacho e decisão são atos emanados da autoridade administrativa ou judiciária acerca 

do assunto submetido a sua apreciação. 

O despacho pode ser: 

a) decisório: soluciona e põe termo à questão; 

b) ordinatório: apenas dá andamento ao documento; 

c) interlocutório: não resolve terminantemente a questão, apenas a transfere à autoridade 

superior ou autoridade de outra unidade da estrutura organizacional do órgão; 

d) saneador: resolve as falhas que porventura ocorram no procedimento. 
 

Nos documentos de processos judiciais, tais como despachos, decisões e sentenças, 

poderá ser especificado o tipo do ato decisório, em caixa-alta, centralizado na página e em 

negrito, com espaçamento de dois ou três parágrafos abaixo dos dados processuais, sendo o uso 

facultado ao magistrado subscritor. 

Não se recomenda o uso de traço abaixo do cabeçalho, mas 2 a 4 espaços simples entre 

o cabeçalho e a identificação dos dados processuais. 

Por fim, sugere-se a numeração dos parágrafos, com exceção das transcrições de 

jurisprudências e citações, as quais devem ser recuadas. 
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9.8 Edital 

 

É o instrumento público utilizado pela Administração para levar ao conhecimento dos 

interessados ordem, convocação, comunicação, intimação, notificação, realização de concurso 

público, licitação, etc. Deve ser publicado no Diário Oficial da União ou no Diário da Justiça 

Eletrônico e, dependendo do tipo de edital, também em jornal de grande circulação. 

Os editais de citação, de notificação, de intimação, de credenciamento de empresas e 

profissionais, de concurso público, de licitação e de processo seletivo de estagiários recebem, 

na linha seguinte à identificação do instrumento – que é seguida da especificação –, o número, 

o ano e a sigla da unidade, tudo em negrito e centralizado no texto. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e da unidade judiciária (iniciais maiúsculas e negrito), conforme o caso. 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Nome do instrumento e, abaixo, a especificação, ficando 

a palavra em caixa-alta e negrito, centralizada no texto. 

 

• Texto: Inicia-se pelo preâmbulo – por exemplo, O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em caixa-alta e negrito, “no uso 

de suas atribuições legais e regimentais” e, conforme o caso, as razões da emissão do 

edital (norma que o fundamenta), FAZ SABER ou TORNA PÚBLICO (em caixa-alta 

e negrito) “a todos quantos virem este Edital ou dele tiverem conhecimento (opcional) 

que” –, seguido da determinação ou informação, tudo num só período. Em se tratando 

de edital longo (concurso público, por exemplo), logo após o preâmbulo vem o texto, 

dividido em tópicos ou seções, numerados com algarismos arábicos (1, 1.1, 1.1.1, etc.). 

 

• Local e data: Escritos abaixo do texto (local e mês por extenso), centralizados e 

encerrados por ponto.  

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 

imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas), tudo centralizado. 

Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for assinado 

digitalmente pelo subscritor. 
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9.9 Emenda regimental 

 

É o ato por meio do qual o Tribunal de Justiça procede a alterações no Regimento 

Interno. As emendas regimentais são consideradas aprovadas quando obtêm o voto favorável 

da maioria absoluta dos membros do Plenário e só entram em vigor após a publicação no Diário 

da Justiça Eletrônico. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Consiste no nome do documento, seguido do número e 

da data de expedição, tudo por extenso, sempre em negrito e caixa-alta, devendo ser 

centralizada no texto e encerrada por ponto. A numeração não se reinicia a cada ano, 

uma vez que segue em séries próprias e numeração seguida, que prosseguem enquanto 

vigente o Regimento Interno ao qual se referem, razão pela qual admite-se o uso da 

vírgula antes da data. 

 

• Ementa: Texto recuado, iniciado no centro da página e justificado. Resume o assunto 

tratado no ato. 

 

• Texto: É o conteúdo do documento. Por ser ato normativo, tem a mesma estrutura do 

texto legislativo, com artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. O texto do dispositivo, 

objeto da emenda regimental, deve ser posto em margem recuada, entre aspas, sem 

nenhuma alteração no espaçamento entre as linhas nem na fonte. Seja em caso de 

acréscimo seja de alteração de dispositivo vigente, deve-se incluir ao final, após as 

aspas, (NR), expressão que significa nova redação. 

 

• Local e data: Escritos abaixo do texto (local e mês por extenso), centralizados e 

encerrados por ponto.  

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 

imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas), tudo centralizado. 

Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for assinado 

digitalmente pelo subscritor.  
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9.10 Informação 

 

A informação usualmente instrui um processo administrativo e serve para apresentar os 

fatos em pauta. O servidor responsável pela redação deve fornecer elementos objetivos e 

informações precisas, que ajudem a autoridade competente a proferir o despacho ou a decisão. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão 

(caixa-alta e negrito) e da unidade (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Consiste no nome do documento por extenso, 

seguido do número. Faz-se também referência ao número do respectivo 

processo, ao assunto – que não deve exceder uma linha – e ao interessado. Essas 

informações devem ser alinhadas à esquerda e grafadas em negrito e com iniciais 

maiúsculas. 

 

• Vocativo: É o cargo do destinatário (inicial maiúscula), antecedido do 

tratamento adequado (“Senhor” ou “Senhora”), seguido de vírgula e com recuo 

de parágrafo. 

 

• Texto: É o conteúdo da informação. O correto é começar com um resumo dos 

fatos, a fim de que o leitor entenda o assunto do processo, para então passar à 

análise. 

 

• Fecho: Constituído de uma das expressões: “É o que informo”, “É o que tenho 

a informar” ou, ainda, “É a informação”, em outro parágrafo. 

 

• Local e data: Escritos abaixo do texto (local e mês por extenso), centralizados 

e encerrados por ponto.  

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve 

ser indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na 

linha imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas), tudo 

centralizado. Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for 

assinado digitalmente pelo subscritor. 
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9.11 Instrução normativa 

 

Ato que regulamenta ou implementa assunto previsto na legislação; estabelece métodos 

e procedimentos que orientem ou auxiliem dirigentes e servidores no exercício de suas 

atribuições, normatiza a rotina dos trabalhos e a disciplina dos serviços e outros assuntos de 

natureza administrativa. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e da unidade (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Consiste no nome do ato por extenso, seguido das siglas 

em ordem hierárquica do maior para o menor: TJMT/PRES ou TJMT/CRH, do número 

e da data de expedição por extenso, tudo em negrito e caixa-alta, devendo ser 

centralizada no texto e encerrada por ponto. A numeração é reiniciada a cada ano, sem 

o uso da vírgula antes da data. 

 

• Ementa: Texto recuado, iniciado no centro da página e justificado. Resume o assunto 

tratado no ato normativo. 

 

• Preâmbulo: Inicia-se pelo cargo do signatário em caixa-alta e negrito – por exemplo, 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, seguido da expressão “no uso de suas atribuições legais e regimentais”, e 

das razões da expedição do ato (lei ou norma que o fundamenta). Encerra-se com a 

expressão RESOLVE: em outro parágrafo, em caixa-alta e negrito. 

 

• Texto: É o conteúdo do documento. Por ser ato normativo, possui a mesma estrutura do 

texto legislativo, com artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. 

 

O último artigo traz a seguinte determinação: Esta Instrução Normativa entra em vigor 

na data de sua publicação. Caso a instrução normativa esteja revogando outra ou outras 

ou, ainda, dispositivos, o penúltimo artigo deve ser: Fica revogada a Instrução 

Normativa TJMT n. ___, de ___ de ______ de 20___. 

No caso de serem revogados vários dispositivos ou atos, deve-se desmembrar os atos 

em incisos: 

Art. ___. Ficam revogados: 

I - a Instrução Normativa TJMT/CRH n. 53 de ___ de ______ de 20__; 

II - o art. 2º da Instrução Normativa n. 10 de ___ de ______ de 20__. 

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito), centralizado 

na linha. Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for assinado 

digitalmente pelo subscritor. Nos atos normativos iniciados com preâmbulo constando 

a autoridade expedidora do ato, não se faz necessário descrever novamente o cargo após 

o nome. Seu emprego configuraria redundância. 
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9.12 Ofício / Ofício-circular 

 

O ofício é utilizado para comunicações entre diferentes órgãos, entre um órgão e uma 

pessoa ou entre autoridades. O ofício-circular tem as mesmas características do ofício, apenas 

o texto, reproduzido, é enviado a vários destinatários. A numeração é reiniciada a cada ano. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e da unidade (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Consiste no nome do documento por extenso, grafado 

em caixa-alta e seguido do número e da sigla da unidade expedidora, separados por 

barra, tudo alinhado à esquerda. 

 

• Local e data: Escritos na linha imediatamente inferior à da identificação do documento 

(local e mês por extenso), alinhados à direita e encerrados por ponto. 

 

• Destinatário: É o receptor da mensagem. Compreende a forma de tratamento adequada 

na primeira linha (“A Sua Excelência o Senhor” ou “A Sua Excelência a Senhora”, “Ao 

Senhor” ou “À Senhora”), o nome na segunda linha (em caixa-alta), o cargo ocupado 

na terceira, o órgão ou instituição a que pertence na quarta e, por fim, o CEP, a cidade 

e a sigla do Estado na quinta linha. No caso de ofício ao mesmo órgão, não é obrigatória 

a informação do CEP, podendo escrever apenas o nome da cidade e a sigla do Estado. 

Essas informações ficam alinhadas à esquerda, na parte superior da folha. Se o órgão 

estiver expresso no cargo do destinatário, dispensa-se a repetição.  

 

• Assunto: É o resumo do que está sendo tratado no documento. O assunto deve ser 

escrito em negrito e, de preferência, não ultrapassar uma linha. 

 

• Vocativo: É o cargo do destinatário (inicial maiúscula), antecedido do tratamento 

adequado [“Excelentíssimo Senhor” ou “Excelentíssima Senhora” (Presidentes da 

República, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional) ou “Senhor” ou 

“Senhora”], seguido de vírgula e com recuo de parágrafo.  

 

• Texto: É a própria mensagem. Deve ser redigida de maneira clara e objetiva e 

mencionar o que motivou a expedição do ofício, para que o destinatário saiba se o 

assunto é novo ou se já vem sendo tratado por meio de outros documentos. Por exemplo: 

Reportando-me ao Ofício n. 123/2020/PRES, encaminho a Vossa Senhoria...; Em 

atenção ao e-mail enviado por essa unidade no último dia 15, comunico a Vossa 

Senhoria que...  

 

• Fecho: É o cumprimento do signatário, que deve seguir o alinhamento de recuo de 

parágrafo. Só há duas possibilidades: “Atenciosamente”, se o cargo do destinatário for 

de hierarquia igual ou inferior à do cargo do emitente, ou “Respeitosamente”, se o cargo 

do destinatário for de hierarquia superior. 

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 
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imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas), tudo centralizado. 

Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for assinado 

digitalmente pelo subscritor. 
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9.13 Ordem de serviço 

 

A ordem de serviço é um expediente interno, emitido por autoridade hierárquica ou por 

servidor investido de autoridade administrativa, como secretário, coordenador, diretor-geral, 

vice-diretor-geral, diretor de departamento. Tem por finalidade determinar que se faça um 

serviço, prescrever modalidades e requisitos inerentes à realização desse serviço e especificar 

e caracterizar fatos, atividades e objetos, ou seja, é de caráter operacional e vigora só durante o 

tempo de execução. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso, a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e o nome da unidade (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Consiste no nome do ato por extenso, seguido das siglas 

em ordem hierárquica do maior para o menor: (por exemplo, TJMT/PRES ou 

TJMT/CGJ), do número e da data de expedição por extenso, tudo em negrito e caixa-

alta, devendo ser centralizada no texto e encerrada por ponto. A numeração é reiniciada 

a cada ano, sem o uso da vírgula antes da data. 

 

• Preâmbulo: Inicia-se pelo cargo do expedidor – por exemplo, A COORDENADORIA 

DE CONTROLE INTERNO, em caixa-alta e negrito, seguido da expressão “no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com a decisão proferida 

nos autos Diversos n. __/2020 (CIA n. ______.__.2020.8.11.0000)”. Encerra-se com a 

expressão RESOLVE:, em outro parágrafo, em caixa-alta e negrito. 

 

• Texto: Estruturado em parágrafos, deve ser redigido de maneira clara e objetiva em 

relação às ordens que especifica, numerando-se os parágrafos, podendo ser usado 

espaçamento simples ou com 1,5 (a depender do tamanho do texto). 

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito), centralizado 

na linha. Nesse caso, a ausência do registro do cargo se faz necessária, uma vez que o 

cargo da autoridade consta no preâmbulo do documento. Seu emprego configuraria 

redundância.  
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9.14 Parecer 

 

O parecer integra um processo e é usado para a emissão de opinião técnica acerca de 

determinada matéria, com base na análise de fatos e dados, a fim de subsidiar a decisão da 

autoridade. Geralmente é exarado por um especialista no assunto. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso, a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e o nome da unidade (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Consiste no nome do documento por extenso, seguido do 

número. Faz-se também referência ao respectivo processo, ao assunto tratado – que não 

deve exceder uma linha – e ao interessado. Essas informações devem estar alinhadas à 

esquerda e ser grafadas em negrito e com iniciais maiúsculas. 

 

• Vocativo: É o cargo do destinatário (iniciais maiúsculas), antecedido do tratamento 

adequado (“Senhor” ou “Senhora”), seguido de vírgula e com recuo de parágrafo. 

 

• Texto: É o conteúdo do documento. Para seguir a ordem lógica, deve-se começar por 

um relatório dos fatos e das peças processuais, passando-se à legislação aplicável ao 

caso e à apresentação de opinião fundamentada. A conclusão deve propor ou sugerir 

uma ou mais soluções da questão. 

 

• Fecho: Possíveis fechos: “A Vossa Excelência / A Vossa Senhoria, para consideração” 

ou “É o parecer.” 

 

• Local e data: Escritos abaixo do texto (local e mês por extenso), centralizados e 

encerrados por ponto. 

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 

imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas), tudo centralizado. 

Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for assinado 

digitalmente pelo subscritor. 
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9.15 Portaria / Portaria Conjunta 

 

De competência do Presidente do Tribunal, do Corregedor-Geral da Justiça e do Diretor-

Geral da Secretaria do Tribunal, do Diretor do Foro, do Juiz de Direito, é o ato que dispõe 

essencialmente sobre assuntos administrativos, tais como gestão de pessoal (nomeação, 

exoneração, designação, elogio, penalidade, delegação de competência, etc.) e funcionamento 

do Tribunal (horário de expediente, suspensão de prazos legais, designação de comissões, etc.). 

Será de competência exclusiva do Presidente quando tratar de atos delegados pelo Plenário, 

pelo Órgão Especial ou pelo Conselho da Magistratura, bem como daqueles relativos às suas 

atribuições regimentais; de competência do Corregedor-Geral da Justiça quando se referir a 

assuntos afetos à competência da Corregedoria; e de competência do Diretor-Geral quando 

cuidar de assuntos relativos às respectivas atribuições administrativas. 

A portaria conjunta tem as mesmas características da portaria, apenas o texto é editado 

por mais de uma autoridade. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e da unidade (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Consiste no nome do ato por extenso, seguido das siglas 

em ordem hierárquica do maior para o menor: TJMT/PRES ou TJMT/CGJ, do número 

e da data de expedição por extenso, tudo em negrito e caixa-alta, devendo ser 

centralizada no texto e encerrada por ponto. A numeração é reiniciada a cada ano, 

dispensando-se o uso da vírgula antes da data. 

 

• Ementa: Texto recuado, iniciado no centro da página e justificado. Resume o assunto 

tratado no ato normativo. 

 

• Preâmbulo: Inicia-se pelo cargo do signatário em caixa-alta e negrito – por exemplo: 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, seguido da expressão “no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em 

conformidade com a decisão proferida nos autos Diversos n. __/2020 (CIA n. 

______.__.2020.8.11.0000)”. Encerra-se com a expressão RESOLVE:, em outro 

parágrafo, em caixa-alta e negrito. 

 

• Texto: É o conteúdo do documento. Por ser ato normativo, possui a mesma estrutura do 

texto legislativo, com artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. O último artigo traz a 

seguinte determinação: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Caso a portaria esteja revogando outra ou outras ou, ainda, dispositivos, o penúltimo 

artigo deve ser:  

Fica revogada a Portaria TJMT/PRES n. ___ de ___ de _____ de 20__. 

É vedado, por lei, o uso da expressão “revogadas as disposições em contrário”. 

Quando houver mais de um dispositivo a ser revogado, recomenda-se, à luz da melhor 

técnica legislativa, o desmembramento destes em incisos. 

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito), centralizado 

na linha. Nesse caso, a ausência do registro do cargo se faz necessária, uma vez que o 
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cargo da autoridade consta no preâmbulo do documento. Seu emprego configuraria 

redundância. 
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9.16 Provimento 

 

É o ato administrativo de competência do Corregedor-Geral da Justiça ou do Conselho 

da Magistratura que tem por finalidade estabelecer diretrizes procedimentais para situações 

jurídicas ou para sistematização de rotinas de serviços de sua competência. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito) e da unidade (iniciais maiúsculas e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Consiste no nome do ato por extenso, seguido das siglas 

em ordem hierárquica do maior para o menor: TJMT/CGJ ou TJMT/CM, do número e 

da data de expedição por extenso, tudo em negrito e caixa-alta, devendo ser centralizada 

no texto e encerrada por ponto. A numeração é reiniciada a cada ano, dispensando-se o 

uso da vírgula antes da data. 

 

• Ementa: Texto recuado, iniciado no centro da página e justificado. Resume o assunto 

tratado no ato normativo. 

 

• Preâmbulo: Inicia-se pelo cargo do signatário em caixa-alta e negrito (O 

PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO), seguido da expressão “no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e em conformidade com a decisão proferida nos autos Diversos n. __/2020 

(CIA n. ______.__.2020.8.11.0000),”. Encerra-se com a expressão RESOLVE:, em 

outro parágrafo, em caixa-alta e negrito. 

 

• Texto: É o conteúdo do documento. Por ser ato normativo, possui a mesma estrutura do 

texto legislativo, com artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. O último artigo traz a 

seguinte determinação: Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 

Caso o provimento esteja revogando outro ou outros ou, ainda, dispositivos, o penúltimo 

artigo deve ser:  

Fica revogado o Provimento TJMT/CGJ n. ___ de ___ de _____ de 20___. 

É vedado, por lei, o uso da expressão “revogadas as disposições em contrário”. 

Quando houver mais de um dispositivo a ser revogado, recomenda-se, à luz da melhor 

técnica legislativa, o desmembramento destes em incisos. 

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito), centralizado 

na linha. Nesse caso, a ausência do registro do cargo se faz necessária, uma vez que o 

cargo da autoridade consta no preâmbulo do documento. Seu emprego configuraria 

redundância. 
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9.17 Relatório 

 

É uma exposição minuciosa de atividade ou atividades desenvolvidas. Como, por força 

de lei ou de ato administrativo, é dirigido a uma autoridade superior para análise do trabalho 

realizado, o relatório deve pautar-se pelo padrão culto da língua. Deve, ainda, apresentar ideias 

bem delineadas, de modo que o receptor não tenha dúvida quanto à metodologia utilizada, à 

execução do trabalho e aos resultados obtidos. 

Relatórios que, embora de natureza institucional, são exigidos por disposições legais e 

apresentados a outros órgãos públicos, a exemplo do Relatório de Gestão, encaminhado 

anualmente ao Tribunal de Contas do Estado, e de relatórios requeridos pelo Conselho Nacional 

de Justiça, devem observar a estrutura e os requisitos específicos previstos em norma, 

orientação ou recomendação. 

Em geral, os relatórios internos emitidos pelas unidades são apresentados de forma 

sintética. 

 

Elementos: 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Capa e folha de rosto: 

 

• cabeçalho: Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e nome do órgão, este em caixa-

alta e negrito, centralizados na parte superior; logo abaixo, a unidade a que pertence o 

remetente e, se houver, a subunidade, ambas com as iniciais maiúsculas e em negrito;  

• identificação: colocada dois espaços abaixo do cabeçalho, só ocorre quando o relatório 

se reporta ao acompanhamento periódico de um projeto ou atividade, ou quando há mais 

de um sobre o mesmo assunto. Deve ser assim disposta: a palavra Relatório, a 

abreviatura de número, o número sequencial, barra, ano, travessão e sigla da unidade 

emitente, tudo em negrito, centralizado e numa só linha (Relatório n. 3/2011 – DRH);  

• título: em caixa-alta e negrito, centralizado horizontal e verticalmente, indica o objetivo 

do relatório (por exemplo: RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO);  

• local e data: são registrados na parte inferior central da página, por extenso e em negrito, 

seguidos de ponto (por exemplo: Cuiabá, 12 de dezembro de 2019).  

 

• Resumo: É uma condensação do relatório. Nele devem figurar os pontos basilares num 

texto claro e objetivo, para que, ao lê-lo, o receptor tenha uma panorâmica do que virá 

a seguir.  

 

• Sumário: É a enumeração das principais partes do relatório, com a indicação das 

respectivas páginas. 

 

• Texto: É o corpo do documento. Compõe-se de introdução, desenvolvimento e 

conclusão. 

Introdução: Consiste na exposição, em linhas gerais, da disposição legal ou do ato que 

prevê sua apresentação, o projeto em que se insere o trabalho do autor – individual, em 

grupo ou como parte de uma equipe mais ampla –, se for o caso, as atividades realizadas 

e a divisão de tarefas. Deve expor, também, a estrutura do desenvolvimento do relatório, 

a metodologia empregada, a tese que será defendida e a síntese dos argumentos. Em 

suma, a introdução enuncia o propósito do relatório. 
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Desenvolvimento: É o detalhamento, por etapas, do modo como se desenvolveu o 

trabalho e como ocorreu a participação do autor, devendo ser nele mencionados os 

aspectos positivos da metodologia utilizada e, caso existam, os negativos. Devem 

constar fatos, dados estatísticos e ilustrações, se necessárias, bem como as análises 

efetuadas e os argumentos que darão suporte à tese proposta na introdução. Pode dividir-

se nos tópicos temáticos, seções e subseções que se fizerem necessários para que o 

assunto seja exposto de maneira detalhada. 

Conclusão: Consiste na avaliação objetiva e equilibrada dos resultados e, caso seja 

necessário, pode-se propor ações que devam ser executadas para solucionar problemas 

porventura existentes. 

 

• Local e data: Escritos abaixo do texto (local e mês por extenso), centralizados e 

encerrados por ponto.  

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito) e, na linha 

imediatamente inferior, o cargo (somente com iniciais maiúsculas), tudo centralizado. 

Dispensa-se o espaçamento da assinatura quando o documento for assinado 

digitalmente pelo subscritor. 
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9.18 Resolução 

 

Disciplina assuntos administrativos relacionados às atribuições do emitente, bem como 

normatiza as deliberações do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 

 

Elementos: 

 

• Timbre: O Brasão oficial do Estado de Mato Grosso e a identificação do órgão (caixa-

alta e negrito). 

 

• Fonte e tamanho: Times New Roman - 12. 

 

• Identificação do documento: Consiste no nome do ato por extenso, seguido das siglas 

em ordem hierárquica do maior para o menor: TJMT/TP ou OE, do número e da data 

de expedição por extenso, tudo em negrito e caixa-alta, devendo ser centralizada no 

texto e encerrada por ponto. A numeração é reiniciada a cada ano, dispensando-se o uso 

da vírgula antes da data. 

 

• Ementa: Texto recuado, iniciado no centro da página e justificado. Resume o assunto 

tratado no ato normativo. 

 

• Preâmbulo: Inicia-se pelo cargo do signatário em caixa-alta e negrito (por exemplo: O 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO), seguido da expressão “no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em 

conformidade com a deliberação do egrégio Órgão Especial, nos autos Proposição n. 

__/2020 (CIA n. ____________.8.11.0000), realizada na Sessão Ordinária 

Administrativa de __ de _______ de 2020,”. Encerra-se com a expressão RESOLVE:, 

em outro parágrafo, em caixa-alta e negrito. 

 

• Texto: É o conteúdo do documento. Por ser ato normativo, possui a mesma estrutura do 

texto legislativo, com artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. O último artigo traz a 

seguinte determinação: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Caso a resolução esteja revogando outra ou outras ou, ainda, dispositivos, o penúltimo 

artigo deve ser: Fica revogada a Resolução TJMT/TP n. ___ de ___ de ____ de 20___. 

É vedado, por lei, o uso da expressão “revogadas as disposições em contrário”. 

Quando houver mais de um dispositivo a ser revogado, recomenda-se, à luz da melhor 

técnica legislativa, o desmembramento destes em incisos. 

 

• Assinatura: Última parte do documento. Espaço destinado à assinatura. Deve ser 

indicado o nome da autoridade competente (em caixa-alta, sem negrito), centralizado 

na linha. Nesse caso, a ausência do registro do cargo se faz necessária, uma vez que o 

cargo da autoridade consta no preâmbulo do documento. Seu emprego configuraria 

redundância. 
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