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Seção 3.3/3.4  → livro-texto

Tópico: 
Estruturas de pareceres e 

comunicações formais diversa



Parecer Jurídico - conceitos
“O parecer é a opinião fundamentada de um
especialista acerca de um assunto baseado em um
caso concreto.”

“Parecer significa o opinamento escrito ou verbal
fundamentado acerca de um assunto concreto, no
qual o parecerista deverá demonstrar as razões
justas/injustas ou pertinentes/ impertinentes que
permeiam determinado negócio.” (Nelson Maia
Schocai)



Parecerista - conceito

“Parecerista é um profissional reconhecido e
especializado no assunto objeto do parecer.”

A linguagem do parecerista deve ser:



clara

una

sintéticacorreta

concisa



“O parecerista deverá 
fundamentar as posições 
citadas baseando-se em 
doutrinas referências, lei seca, 
artigos científicos, 
jurisprudências, etc. Ao final, 
deverá opinar sobre a posição 
que considera ser a mais correta 
e aplicável ao caso em concreto 
apresentado.”



Estrutura de um parecer

1 – CABEÇALHO OU PREÂMBULO – Deve conter nome 
do(s) interessado(s), número do processo (se houver).

2 – EMENTA – Uma síntese sobre do que se trata o 
assunto. É importante escrever a ementa de tal modo 
que quem for lê-la tenha uma ideia geral sobre do que 
se trata o parecer. A ementa pode ser feita como 
formulação e/ou com palavras-chave.



3 – RELATÓRIO – Descrição detalhada do fato de 
modo claro e objetivo. Apresentando as dúvidas e 
questão que depois deverão ser respondidas pelo 
parecerista.

4 – FUNDAMENTAÇÃO – Enfrentamento de todas
as dúvidas apresentadas pelo solicitante, sem 
deixar de levar em consideração as provas e fatos 
carreados nos autos. Tudo isso deve estar 
fundamentado em jurisprudências, leis, doutrinas, 
etc.



5 – CONCLUSÃO – Parte na qual o parecerista deixa
claro seu posicionamento – contra ou a favor – do que
foi exposto pelo solicitante e apresenta possíveis
soluções para os problemas levantados.

6 – FECHO – Encerramento do texto. Quase sempre
segue o padrão: “É o parecer”, “Eis o parecer.”, “É o que
me parece.”, “Salvo melhor juízo, esse é meu parecer,
etc.

7 – Local, data e assinatura do parecerista



Um exemplo de parecer



CABEÇALHO 

ÓRGÃO SOLICITANTE: (..)

ASSUNTO: COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E 
POLÍTICA TRIBUTÁRIA; ATRIBUIÇÕES; PARTICIPAÇÃO NA 
ELABORAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

EMENTA: CAF – LEGITIMIDADE - COMPOSIÇÃO – ATRIBUIÇÕES 
– AUTOTUTELA - EDITAL – CONCURSO PÚBLICO –
ELABORAÇÃO - CRITÉRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA 
RECONHECIDA E CARACTERIZADA

À Gerência Especial de Atividades Tributárias,



RELATÓRIO 

Trata a presente de consulta encaminhada pelo Ilmo. Sr
João da Cruz e Souza, a esta Procuradoria-Geral, 
solicitando esclarecimentos acerca das atribuições do 
CAF na participação de elaboração de edital para o 
concurso público para o preenchimento de vagas para o 
cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Auditor 
Técnico de Tributos Municipais, Analista Fazendário e 
Agente Fazendário.
(...)
Eis o relatório. Passo a opinar



FUNDAMENTAÇÃO 

(...)

Isto posto, não vemos como outro órgão sem a 
participação do CAF, órgão consultivo da 
Secretaria Municipal de Finanças, em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, tenha competência para 
propor os critérios técnicos dos regulamentos de 
concurso público.



CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, opino nos seguintes termos:

a) É atribuição do CAF participar na propositura dos critérios técnicos 
dos regulamentos de concurso público para preenchimento de 
cargos públicos na área da Fiscalização Tributária do Município de 
Belo Horizonte

b) (...)

Belo Horizonte, 17 de julho de 2008.
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Notificação extrajudicial

“A notificação 
extrajudicial é a peça 
por meio da qual se dá 
ciência de um fato, 
obrigação ou do 
conteúdo de um 
documento a outra 
pessoa.”





OBSERVAÇÃO

“Esse tipo de notificação não se faz perante o 
Poder Judiciário, razão pela qual se diz 
‘extrajudicial’. Dessa forma, deverá ser feita no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, de 
modo que o oficial, sendo portador de fé pública, 
pode, inclusive, constar que o notificado se 
eximiu de receber a referida notificação.”



Partes de uma notificação extrajudicial

Não existe um modelo único de 
notificação extrajudicial, mas é 

importante que estejam presentes no 
documento os seguintes dados:



TÍTULO – Notificação extrajudicial

ASSUNTO

PREÂMBULO – com dados completos 

TEXTO – com todas as informações necessárias

FECHO + local, data e assinatura



Regras de uso do e-mail

•Usar o vocativo adequado para cada situação;

• Evitar o uso de textos e palavras em caixa-alta;

• Escrita formal e escorreita;

• Ser claro, conciso e objetivo;

• Só utilizar o e-mail corporativo em casos profissionais;

• Em contas particulares, usar um nickname que remeta à 
pessoa e/ou à profissão.



Petição inicial - conceito

É um tipo de requerimento judicial complexo na 
qual a parte que se sente prejudicada, com a 
intervenção de um advogado, apresenta a um juiz 
os fatos, fundamentos jurídicos e um pedido que 
será apreciado pelo magistrado.



Estrutura da Petição Inicial

Endereçamento/vocativo

Fatos

Fundamentação jurídica



pedido

Valor da causa

Prova(s)

Opção pela conciliação

Local, data, assinatura do advogado (com OAB)


