
Modelo de ofício



Número do     
ofício; local e 
data;

Destinatário 
(usar 
pronomes de 
tratamento 
adequado ao 
cargo; colocar 
o nome do 
destinatário, 
o cargo ou 
função). 

Ofício n° XXX/2018 XXXXX, XX de fevereiro de 2018

Ilustríssimo Senhor

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Digníssimo Secretário Municipal da Educação de

XXXXXX - XX.



Introdução

Identificar 
quem está 
enviando o 
ofício,

a finalidade 
do ofício 

e o seu 
objetivo. 

Senhor Secretário:

A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de 
XXXXX, usando da atribuição contida no art. 201, incisos VI, VIII e 
§5º, alínea “b”, da Lei nº 8.069/90, bem como disposições correlatas 
contida na Lei nº 7.347/85, visando colher informes relativos à 
demanda e à estrutura de atendimento a crianças e adolescentes 
vítimas de abuso e a exploração sexual hoje existente no município, 
vem perante Vossa Senhoria requerer sejam prestadas as seguintes 
informações:



Assunto: 

No caso de 
vários 
assuntos, 
separar por 
itens

1 - Se o município dispõe de um mecanismo oficial destinado à 
notificação obrigatória dos casos de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos e outras forma de violência contra crianças e 
adolescentes matriculados nos ensino fundamental, nos moldes do 
previsto [...] 

2 - Se é feita a sistematização e o mapeamento dos casos relatados, 
devendo ser fornecidos os dados relativos aos anos de 2006, 2007 e 
2008, caso disponíveis;

3 - Se são promovidos debates ou realizados eventos destinados à 
orientação, sensibilização e conscientização de alunos e profissionais 
da educação acerca da violência contra a criança e o adolescente em 
todas suas formas, com ênfase para violência sexual, indicando a 
metodologia empregada e a frequência em que ocorrem. Esclarecer, 
ainda, se os profissionais de educação são orientados e 
conscientizados acerca da [...];



Esclarecimen-
tos sobre o 
prazo 
necessário 
para a 
resposta 
(quando for o 
caso)

Despedida

Assinatura e 
identificação 
do remetente

Tendo em vista a necessidade das informações referidas para 
realização da audiência pública alusiva ao Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no dia 
18 de maio próximo, concedo a Vossa Senhoria o prazo de 10 (dez) 
dias para sua concessão, na forma do previsto no art. 201, incisos VI, 
alínea “b” e VII, da Lei nº 8.069/90.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar 
protestos de consideração e apreço.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Promotor(a) de Justiça


