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 PADRONIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS – MPRN 

 

O uso de normas específicas da língua portuguesa, um padrão geral para 

os documentos, aliados a algumas técnicas simples que garantam bons textos são 

requisitos de suma importância para que se alcance a eficiência que se espera de 

um documento oficial. 

 

Linguagem dos atos e comunicações oficiais 

 A linguagem deve ser clara, concisa, objetiva, sem dubiedade de 

interpretação.  

Concisão  

A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. 

Deve-se transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. 

 Para redigir textos concisos: 

a) eliminar palavras ou expressões desnecessárias; 

b) evitar o emprego de adjetivação excessiva; 

c) dispensar, nas datas, os substantivos dia, mês e ano:  

    Exemplos: no dia 12 de janeiro  =   em 12 de janeiro 

                       no mês de fevereiro  =   em fevereiro 

                       no ano de  2000        =   em 2000 

Clareza  

A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. 

a) utilizar, preferencialmente, a ordem direta ou lógica (sujeito,   

verbo, complementos); 

b) usar as palavras e as expressões em seu sentido mais comum; 

c) transformar as orações negativas em positivas, sempre que 

possível; 
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d) utilizar palavras ou expressões de língua estrangeira somente 

quando indispensável. Colocar as palavras estrangeiras         

em itálico. 

 

ATENÇÂO:  não utilizar o termo “o mesmo” em substituição ao pronome 

pessoal do caso reto; 

 não utilizar “através” com o sentido de “por meio de” 

 

 

Uso de siglas 

A forma completa do nome precede a sigla, colocada entre parênteses, 

quando aparece pela primeira vez no texto.  

Exemplo: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN). 

 

Forma de diagramação 

a) Deve ser utilizada fonte do tipo Arial,   

 corpo do texto em geral =  tam. 12  

 citações = tam. 11; e 

 notas de rodapé = tam.  10  

b) é obrigatório constar, em cada página, a enumeração correspondente; 

c) o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem 

esquerda; 

d) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, 3,0 cm de largura; 

e) o campo destinado à margem lateral direita terá 2 cm; 

f) espaçamento entre as linhas de 1,5. 
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ATENÇÃO 

 

O CABEÇALHO DEVE CONSTAR EM TODAS AS PÁGINAS DO DOCUMENTO 

 

 Não deve haver abuso na utilização de negrito, itálico, sublinhado, 

LETRAS MAIÚSCULAS, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer 

outro modo de formatação que afete a elegância e a sobriedade do 

documento; 

 a impressão colorida deve ser utilizada apenas para gráficos e ilustrações;  

 o cabeçalho obedece à formatação apresentada nos modelos; 

 com o uso da logomarca oficial, tam. 4,25cm X 1,44 cm; 

 o nome da unidade escrito em letras maiúsculas, abaixo da 

logomarca, com fonte do tipo Arial de corpo 12, todo em letras 

maiúsculas,  e negrito; 

 para o endereço: corpo 11, apenas as iniciais maiúsculas, conforme 

regras gramaticais; e sem negrito 

 

 

 


