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PARECERES 

Incomunicabilidade del jurados 
Certidão de oficial de  Justiça  — 

Nulidade 

EVANDRO  UNS  E SILVA. 
Advogado no Distrito Federal  

CONSULTA 

D.S.R., pronunciada por cri-
me de homicídio praticado con-
tra seu marido, I.•., foi julgada 
pelo Tribunal do Júri da cidade 
de ... Estado de ..., no dia 30 
de novembro de 1950. Tratando-
se de processo de grande reper-
cussão, as dependências do foro 
local ficaram superlotadas, tendo 
a massa popular invadido o re-
cinto destinado aos jurados e 
sendo, or isso, impossível Man-
ter a incomunicabilidade destes 
com o público. 

Não há, nos autos, qualquer 
certidão que–ateste a incomuni-
cabilidade dos Juízes de fato 
com a assistência que afluiu pa-
ra presenciar .aos debates. 

Ao apelar da sentença,  que  foi 
absolutória e unânime, o Dr. 
Promotor Público juntou às 
suas razões a seguinte informa-
ção do Oficial - de Justiça. 

"A pedido verbal do Dr. 
Promotor Público informo 
o seguinte: 

Apesat-  das providências 
tomadas por determinação 
do M.M. Juiz Presidente do 
Tribunal do Júri, foi mate-
rialmente impossível evitar 
que os jurados que julgaram 

D.S.R., na última sessão do 
Júri, se comunicassem com 

assistência, pois, não com-
portando o prédiasilo Fórum 
a numerosa assistencia que 
se comprimia naquele local, 
esta, durante os intervalos 
dos trabalhos, irrompeu pa-
ra dentro do recinto, sem 
que se pudesse evitar, dan-
do-se assim a oportunidade 
para livre comunicação en-
tre assistentes e jurados. 
... 4 de dezembro de 1950. 

E.F.M. Oficial de Jus-
tiça". 

A bem da verdade, devo es-
clarecer que o Assistente da  Acu-
sação  ainda juntou aos autos 
uma  declaração,  firmada por 10 
pessoas, atestando que os jurados 
se comunicaram com o público. 

Ao arrazoar a apelação, o ad-
vagado de defesa juntou uma de-
claração, assinada pelos sete ju-
rados componentes do conselho 
de  sentença,  na qual os mesmos 
afirmam  que não se comunica-
ram com quem quer que fõsse. 

Em face dessa exposição, for-
múlo a V.S. a seguinte consulta: 

Houve, no julgamento de 
D.S.R2, violação do art. 
564, inciso HI, letra .j, im-
portando tal violação em nu-
lidade que deva ser  decreta-
da  Tribunal de Justiça? 

Rio, 20 de Fevereiro de 
1951. — A.R., advogado. 

PARECER 

Ao Tribunal do Júri confere a 
Constituição da Republica (art. 
141, § 28), o julgamento dos de- 
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litos dolosos contra a vida, ou 
seja, dos mais graves casos da 
delinqüência, punidos com seve-
ras  sanções  pelo Código Penal. 
Para que possa realizar a sua 
importante missão, na defesa da 
sociedade, há preceitos legais, 
que são da própria essência da 
instituição e que visam garan-
tir a independência do exercício 
da  função  dos jurados. 

Entre êsses preceitos encon-
tram-se aqueles referentes à in-
comunicabilidade dos Juízes de 
fato, depois de sorteados, com 
o público e, mesmo, entre si. 

"Na mesma  ocasião  (an-
tes do sorteio do . conselho 
da sentença), o Juiz\adverti-
rá os jurados de que, uma 
vez sorteados, não  poderão 
comunicar-se com outrem, 
nem manifestar sua opinião 
sôbre o processo .  sob pena 
de exclusão • do conselho e 
multa de duzentos a qui-
nhentos cruzeiros (art. 
458, § 1..9 do Cód. de Pro-
cesso Penal). 

"Aos jurados, quando se 
recolherem A. sala secreta se-
rão entregues os autos do 
processo, bem como, Se o pe-
direm, os intrumentos do 
crime, devendo o Juiz estar 
presente para evitar a influ-
ência de uns sôbre os ou-
tros". (art. 476 do mesmo 
Código). 

Ha, nessas duas disposições, 
a preocupação do legislador de 

impedir que os  Juizes populares 
possam sofrer qualquer influên-
cia estranha durante a audiência 
de julgamento. 0 saudoso Ma-
garinos Torres, cujo nome est á. 
hoje vinculado it instituição do 
júri, como o seu mais extrénuo 
defensor no's últimos tempos,. es-
creveu: 

"A incomunicabilidade do 
julgador, enquanto durem os 
debates e as provas, é con-
dição de pureza e perfeição 
da  justiça.  No Brasil, vigora 

como regra. No Júri é es-
sencial e decorre logicamente 
do direito, que tem o públi-
co, de fiscalizar todo o jul7  
°foment°, pelo que Firmino 
Whitaker considerou tam-
bém como caracteristica do 
nosso Júri a continuidade 
dos trabalhos, isto é, "a con-
servação dos jurados ern in-
comnnicabilidade ate final 
decisão da causa", sem (pie 
outras ocupações os dis-
tráiam intercurrentemente, 
(Processo Penal do Júri, 

'1939, pág. 131). 
Galdino Siqueira, com a sua 

incontestável autoridade de pro-
fessor e de magistrado, doutrina 
que, privando os jurados de co-
municação corn o público, 

"vison a lei acautelar ou 
garantir"  a independêilcia 
dos jurados e 'a  verdade  de 
suas decisões, de sorte que 
nêles só imperasse, como 
guia, a impressão própria, 
alheados de qualquer suges-

tão estranha, de ameaças ou 
suborno 

O  sah.tar princípio da in-
,comunicabilidade deixa de 
existir ou é violado não só 
pela permuta de idéias por 
meio de palavras, coma por 
meio de escritos, , gestos ou 
sinais". (Curso de Processo 
Criminal, 2. 4  ecr.' p. 451) . 

Vai ainda mais longe o ilus-
tre penalista na exigência da ab-
soluta incomunicabilidade do 
conselho de sentença com o pú-
blico. Seguindo a mesma  opinião 
de Firmino Whitaker  (Júri,  6.  
ed. p. 83, nota 1), Goldin° Si-
queira entende que 

"Se sobrevier alguma 'no-
léstia grave cm qualquer dos 
jurados, de maneiro a exi-
gir a presença de um médico, 
o recurso é dissolver o con-
selho, tornando-se sem efei-
to os atos realizados, por-
quanto a introdução de um 

medico na sala secreta ou 
-mesmo a sua aproximaçãci 
do jurado na sala pública, 
constitui violação da inco-
municabilidade legal. Que-
brada que seja esta, o júri 
deve  ser dissolvido, e quan-
do não o seja, o julgamento 
deve ser anulado" (ob. cit. 
pág. 45i). 

O  princípio da incomunicabi-
lidacte, sôbre ser uma caracteris-
tica do próprio Júri, é,' tam'bém 
da tradição do nosso direito. Já 
o Código Criminal do Império 
(art. 333), determinava que os 
jurados, depois do  sorteio  para 
a composição do conselho de 
sentença, não podiam ter qual-
quer contacto ,com terceiros. 
o que ensina Pimenta Bueno: 

"Os jurados sorteados, que 
não forem recusados, devem 
logo que prestem juramento, 
ir sentar-se em torno do 
Juiz 'de direito, na inteli-
gência de que, dêsde o mo-
mento em que a sorte os de-
signa Juízes, ficam incomu-
nicáveis com as partes, tes-
temunhas, advogados, jura-
dos não sorteados e corn 

público". (Apontamentos 
sóbre o processo criminal 
brasileiro, 2. 4  ed. 1.857, P. 
135). 

A continuidade dos trabalhos, 
com a segregação dos Juízes des-
tacados pela sorte, dêsde o início 
da audiência, é substancial nos 
julgamentos populares. Em apre-
ciada monografia, fonte onde se 
abeberam todos os estudiosos da 
instituição do Júri, Firmino 
Whitaker assinala: 

"Dêsde o 	sorteio ate a 
dissolução do conselho, qual-
quer que seja o tempo do tra-
balho, ficam os jurados impe-
didos de comunicação > com  

público e funcionários... 
A lei, exigindo a incomunica-
bilidade, pretendeu garantir 

independência dos jurados  

a verdade das decisões. Só 
a própria convicção os de-
ve guiar no julgamento... 
Constitui violação dêste sa-
lutar principio a permuta de 
idéias por meio de palavras 
escritas, gestos ou sinais". 
(Júri, 6. 4  ed. 1.930, págs. 
82 e 83). 

Citando V.J.D.M. Ferraz, o 
ilustre  Desembargador Espinola 
Filho, esclarece: 

"Essa incomunicabilidade, 
êsse sigilo do voto, são ca-
racterísticos do julgamento 
criminal pelo júri, segundo 

sistema aceito no Brasil, 
que não chegou, entanto, ao 
rigor do processo inglês, de 
segregação tão absoluta 
jurados, a ponto de, em tem-
pos idos, nem mesmo se 
admitir a entrada4na  câmara 
separada, de  comida, fôgo 
ou luzi'. (Cód. de Proc. Pe-
nal anotado, vol. IV, pág. 
310). 

Outro douto comentador de 
nossa legislação processual,  -o 
Desembargador Inocêncio Bor-
ges da Rosa, é claro e ineisivo: 

"A falta de jurado que 
complete a número de 7 e 
a falta de incomunicabilida- 

/ de são exigências de ordem 
pública, e, por isto, sendo 
desatendidas, dão lugar A. 
nulidade  do julgamento do 
júri". (Processo Penal Bra- 
sileiro, vol. III, pág. 399). 

Também comentador do Códi-
go de Processo Penal, o Desem-
bargador Florêncio de• Abreu, 
alia a êsse título a qualidade de 
um dos elaboradores do próprio 
Código. Eis como êle se mani-
festa sôbre a matéria: 

"A 	incomunicabilidade 
consiste precipuamente em 
ficarem os  Juizes • de fato 
em recinto separado do lu-
gar destinado ao público; 
em não falarem com outrem, 
salvo por intermédio do 
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Juiz presidente, em caso de 
emergente necessidade, sôbre 
assunto estranho aos debates, 
ou nos casos em que a lei 
o permitir, para esclarece-
rem-se sôbre a causa; em 
não manifestarem a sua opi-
nião". (Corn. ao Cód. Proc. 
Penal, ed. 'Rev. For. V, 
pág. 97). 

Estamos citando as opiniões 
mais salientes sôbre a matéria 
da consulta. 

Todos consideram o princípio 
da incomunicabilidade como fa-
zendo parte da estrutura mesma 
da instituição do júri, assegurador 
da verdade de suas decisões, que 
devem ser incontaminadas de 
qualquer sugestão estranha aos 
debates. 0 veredictum de cons-
ciência não pode ser proferido 
com pureza se houver "sofrido 
influências de qualquer espécie, 
extra-discussão. Um julgamento 
em que houve, por parte dos ju-
rados, comunicação com outrem 
— como determina a própria lei 
— é um julgamento viciado e po-
luído, nulo e imprestável. 

Como fazer a prova de que 
houve quebra da incomunicabili-
dade ? 

Parece-nos que a palavra do 
Oficial de Justiça é decisiva 
nêsse sentido. Sempre foi assim. 
Mesmo os que pensam que o Ofi-
cial nada pode informar sôbre a 
incomunicabilidade na sala secre-
ta — onde o seu ingresso é ve-
dado não contestam que lhe 

- incumbe certificar, para que o 
julgamento seja válido, a incomu-
nicabilidade na saída da sala pú-
blica e rfa volta da sala secreta 
(Margarinos, ob. cit. p. 132 e 
133). 

Daí decorre, que a inexistência 
de certidão do Oficial de justiça, 
sôbre a incomunicabilidade dos 
jurados corn o público, importa 
em nulidade. 

No caso da consulta, porém, 
a situação ainda é mais séria e 
a nulidade mais evidente, pois,  

além de não haver certidão do 
Oficial afirmando a incomunica-
bilidade, existe urna informação 
dêsse funcionário atestando que 

"Foi materialmente impos-
sível evitar que os jurados 
que julgaram D.S.R., na 
última sessão do júri, se co-
municassem com a assistên-
cia". 

Não há aPenas a ausência de 
prova da incomunicabilidade, o 
que, por si só, importaria na 
anulação do julgamento; existe, 
ao contrario, a palavra do Oficial 
de  Justiça,  que porta fé, decla-
rando que houve comunicação 
dos jurados com o público. Eis 
aí a prova da violação da lei, 
feita pelo funcionário Competen-
te. 

Dir-se-á  (me/ o Juiz presidente 
do júri não .presenciou a infra-
ção cometida pelos jurados. Se 
a houvesse visto, certamente te-
ria tomado as providénCias legais, 
dissolvendo o conselho e mul-
tando os seus componentes. Mas 
se o Juiz não viu, isso não quer 
dizer que a violação não existiu. 
Ela está demonstrada pela in-
formação do Oficial de  Justiça. 

Nem se diga que, nos julga-
mentos muff() concorridos, é di-
fícil impedir 'a aglomeração do 
povo junto aos jurados. Para 
que não haja nulidade, basta se-
guir o conselho de Magarinos 
Torres, que foi, durante mais 
de 8 anos, (presidente do Tribu-
nal do  Júri  do Distrito Federal. 
Dêsde "que se- guarde conveni-
ente isolamento" do Conselho e 
se garanta "a abstenção de su-
gestões sôbre o julgamento", ine-
xistirá nulidade (ob. cit. gag. 
133). 

Magarinos cita um caso ocor-
rido sob a sua presidência, no 
qual o povo superlotou o recinto 
do juri, mas não foi decretada a 
nulidade argüida pelo auxiliar 
de  acusação, porque: "a certidão 
do oficial de Justiça quanto et 
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incomunicabilidaele e o fato de 
haver sido a aproximação con-
sentida pelo presidente do Tri-
bunal, presumiam a inocuidade 
de tal fato..." 

Note-se: naquêle caso, o Ofi-
cial de Justiça certificou a in-
comunicabilidade dos jurados 
com o público. 

Na hipótese da consulta, a si-
tuação é inteiramente diversa. 
Não ei,xiste certidão de incomuni-
cabilidade, mas uma atestação 
do ,Oficial de Justiça, a pedido 
do representante do Ministério 
Público, declarando que os jura-
dos mantiveram contáto com 
a assistência. 

Nãci'' tem qualquer valimento 
a declaração dos jurados, - contes-
tando Rubra da incomunica-
bilidade. Seria pouco provável 
que fôssem confessar uma viola-
ção da lei, uma infração, para a 
qual existe até a pena de multa 
prevista no art. 458, § 1.4 do 
Cód. de Processo Penal. 

Ademais, a declaração' dos ju-
rados revela o Interêsse na ma-
nutenção do veredictum profe-
rido. Seria' lícito supôr que as 
sugestões da  comunicação 'com o 
público pudessem ter ido até 
depois do jugamento, com a ob-
tenção de tão_ exdrúxula declara-
ção, em 'causa própria. E extra-
vagante transferir aos jurados a 
competência para dizer do cum-
primento de formalidades legais, 
sobretudo quando êles são os acu-
sados de desobediência a precei-
tos que estavam obrigados a 
acatar. 

Também não merecem _fé as 
informações da assistência.Se se 
desse  valor 'a tais  "informações, 
a Justiça ficaria à mercê de de-
poimentos graciosos podendo 
ser até contraditórios, de grupos 
partidários acusação, ou da 
defesa. 

De tudo resulta que só uma 
atestação  é valiosa, pela fé pú-
bricEi que nela se coritém: é a 
do Oficial de Justiça: 

A jurisprudência dos nossos 
tribunais é pacífica ao conside-
rar a _ incomunicabilidade dos 
juízes -de fato como fórmula es-
sencial do processo que se de-
senvolve no Tribunal do Júri, 
acarrentando nulidade a sua fal-
ta. Eis  'alguns acórdãos que tem 
relação com o objeto desta con-
sulta: 

"Anula-se o julgamento pe-
lo Júri quando não está cer-
tificada a segregação dos 
jurados do Conselho de Sen-
tença, térmo essencial que 
deve ser portado . por fé". 
(Trib. Ap. Minas Gerais, 
13:8-43, in Rev. Forense, 
vol.98, pág. 712). 

"Anula-se o 	julgamento 
quando os oficiais de justiça 
não apresentam certidão da 
incomunicabilWade dos ju-
rados nem a ata do julgamen-
to a ela se refere" (2.4 
Câm. Trib. de Minas Gerais, 
22-9-44, in Rev. Forense, 
vol. 104, pág. 128). 

"E parcial e induz a nu-
lidade do julgamento a cer-
tidão que atesta o incomu-
nicabilidade dos jurados com 
pessoas estranhas ao conse-
lho. A lei veda a  comunica-
ção •coni outrem, compreen-
dendo a segregação dos ju-
rados entre- êles próprios" 
(Trib. Ap. Minas Gerais, 
in Rev. For. vol. 104, pág. 
332). 

No mesmo sentido são as de-
cisões publicadas na Revista Fo-
rense, vol. 104, pág. 128, e vol. 
110, pág. 257. 

Eis aí a direção de nossa juris-
_prudência, indicando a necessida-
de de se cumprir à risca o pre-
ceito relativo à incomunicabili-
dade',dos jurados, para garantia 
da independência e da verdade 
das  decisões'  do Tribunal popu-
lar. Se não houver certidão afi-
ançando a incomunicabilidade, 

- pressume-se a sua violação. 
óbvio que, existindo uma  infor-
mação  do Oficial de Justiça, 
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atestando a 	comunicação dos 
jurados com o público e a im-
possibilidade de evitar essa co-
municação, a nulidade é de uma 
"eVidência estridente". 

Finalmente, penso que a nuli-
dade argüida é de ordem públi-
ca, porque afeta a verdade da 
decisão. Pode ser decretada ate 
ex-officio. Por isso, levantando-
a no momento em que apelou, o 
representante do Ministério Pú-
blico o fêz tempestivamente, na 
primeira oportunidade em que 
teve vista dos autos. Além disso, 
a argüição foi feita quando lhe 
chegou ao conhecimento, a vio-
lação legal, através .da atelta-
ção do Oficial de Justiça. gra 
essa a  ocasião oportuna  para a 
alegação da nulidade.' 

Em face-  da exposição feita, 
respondo A consulta: SIM. ks-
te é o meu parecer; S.M.J. 
Rio de Janeiro, 1 de março de 

1951. — Evandro Lins e  Silva.  

Competência para o julgamento dos 
pedidos de isenções de impostos 

em Minas Gerais 

ANTÔNIO TEXEIRA DE CARVALHO. 
Advogado Fiscal do Estado 

Anteriormente A promulgação 
do decreto-lei n.° 1.618, cabia ao 
Titular das Finanças do Estado 
de Minas Gerais despachar origi-
nAriamente, todós os processos 
que versassem sôbre assuntos re-
lativos  às questões fiscais, surgi-
das entre a Fazenda Pública e os 
contribuintes. Das suas decisões 
eram admissiveis pedidos de re-
considerações e finalmente recur-
sos extraordinários para o Senhor 
Governador (art. 90, do ,  Código 
Tributário). 

Com o advento do mencionado 
decreto-lei n.° 1.618, de 8 de .ja-
neiro de 1946, que criou o Conse-
Rio de Contribuintes do Estado de 

Minas Gerais, e deu outras pro-
vidências, a competência para 
julgamento das questões fiscais, 
que até então era do Sr.  Secre-
tário das Finanças, foi, por fôrça 
de disposição legal expressa, 
transferida a duas instâncias 
administrativas, conforme. muito 
bem demonstram os dispositivos 
abaixo transcritos: 

Art. 1.° — (Decreto-lei n:° 
1.618) : 

"Serão resolvidas, ordina-
riamente, em 'cluasr. • iristAn-
cias administrativas, ; urna 
singular e outra  coletiva, P as 
questões entre a Fazenda.Pú-
blica Estadual e Os' contri-
buintes, originadas de inter-
pretação *de leis, de lança-
mentos ou cobrança' de im-
postos, taxas, multas e ,  con- 
tribuições, de infração ou .de 

dívida fiscal". ' 	• 

Art. 2. 9  -- 
,"Na instância. singular ,  ( 1.* 

instância), decidein os Su-
peritendentes de - Departa-
mentos, os Chefes 'de Ser4i-
çoS e os Coletores, em 'face 
de reclamação. Na instânCia 
coletiva (2.° instância), de-
cide o Conselho de Contri-
buintes do Estado de Minas 
Gerais em gráu de recurso. 

(Art. 4. 9 )". 

Art. 3.° 
"Fica instituid• o na Seere- 

taria das Finanças, o Conse-
lho de Contribuintes do Esta-
do de Minas'Gerais (CC/MG.) 
que sera o supremo intérpre-
te das leis tributárias do Es-
tado, e cujas decisões, desde 
que reiteradas no mesmo sen-
tido, firmarão precedentes, 
obrigatõriamente  aplicáveis 
aos casos idênticos, salvo mo-
dificação pelo próprio Con-
selho ou em virtude de lei." 

Diante do exposto, resta-nos 
verificar se as decisões relativas 
aos pedidos de isenção de impos- 

tos devem ser proferidas pet° 
Senhor Secretário das Finanças, 
ou ordinariamente, em duas ins-
tâncias administrativas. 

Quando o Poder.xecutivo, por 
motivos de ,ordem moral, social 
ou, econômica, delilbera conceder 
isenção de determinado tributo 
ele o faz por meio da prornulga-
Oo de uma lei. Uiiita fórrna que 
lhe. é. assegurada, visto que as 
is- en-Wes -",sAniente poclerão ser 
concedidas 'no r. fôrgar- de disposi-
ção ' expressa  'de, lei.' ,'..Portanto, 
qund e ô aeon c¡ite";as - autOrida-
de'

a
s!, adniinistrativaS;', faV'oravel-

rnente, despachain, una pëdido de 
isento de impôsto, nãO estão, de 
forMnialgurriá, em`Virtude' de seus 

éqneederido-a,  in is al-?lenas, 
tie-cendó:a,' isto 'por 	que, 

antes ,de mais  nada, as suas de-
eisões ,se apoiam, devidamente, 
em leis isencionais. , 

Ora, 51 as isenções, provêm, das 
leis.  conclui-se que .,- 7quando um 

.titular tie  direito : isencional 
'requer perante As autoridades 
fispais eónaneténtéS `que lhe seja 
reconhecido os  favores `e'van La-
gins  que lhe são legalmente'asse-
gurados, está, positivamente,  tie-
tiiiuilo  'clue em relação'  no ,  seu 
caso, se aplique, cm' --melhor, 
atue a lei concessiva: 

E a a13licação da lei isenoional, 
ou rnelhor, a sua atuação, nada 
rnais' é 'do que uma simples 
questão' fiscal. 

Na verdade, ensina Paula' Ba-
tistn,qUe,'6 'simples ato'' de 'Pedir 
-a atin ição da lei já  importa nurfia 
questão, 'em .  (pie 'Sao , - partes, 
aquele que pede essa' atuação 
aquéle contra quern' a' mesma é 
pedida. Demandar; pedir; ques-
tionar, são, em matéria jurídica, 
sinônhncts estabelecidos. (Teoria 
e Prática 2, § 4.'). 

Diante do que ficou sobeja-
mente demAnstrado acima, não 
tenho dúvi em afirmar que a 
competência, ratione materiae, 
para julgamento dos pedidos de ,  
reconhecimentos de,. isenção de 
impostos é exclusivo das instân- 

cias, singular e coletiva, repre-
sentadas, respectivamente, pelos 
Superintendentes de Departamen-
tos, Çhefes de Serviços da Secre-
taiia das Finanças e Conselho de 
Contribuintes, o supremo inter-
prete das leis tributárias do Es-
tado de Minas Gerais. 

Devo, entretanto, ponderar que 
das decisões proferidds pelo Con-

- selho de ,  são admis-
síveis  recursos para o Senhor 
Secretário das Finanças,'  A vista 

que dispõe o art. 9.° do  decre- 
to n.° 1.618 : 

assistente da Fazenda 
Pública (§4 •0, do art. 3.'0, 
a quern cumpre dar parécér 
escrito ou oral As matérias 
pendente  A de julgamento  do  
Conselho, interporá recurso 
para o Stcretário das Finan-
gas-, na  formados parágrafos 
seguintes, sempre que a  de-
cisão,

- 
além de não ter- sido 

unânime,' pareça contrária 
provados"  autos' bus letra 

"da-  lei regedora da espécie". 
Neste dispositivo está devida-

mente traçada a -  competência  do 
'Senhor Secretário das Finanças, 
principalmente` no' que •  se refere 
aq ;  momento em que mesmo 
deve julgar os feitós  fiscais. 

Belosillorizonte; 10 de agôsto de 
1951. 

Acumulação remunerada — Pets-
soai' das Emprêsas Incorporadas ao 
Patrimônio  Nacional 7- Interpre-
tação do-Decreto-lei n. 8.249, de 

29 de novembro de 1945 

,CARLOS MEDEIROS SILVA: i 
Consultor Geral da Republica. 

• 

PARECER 

N° de ref.: 54-T. 
1.° Em ofício dirigido ao Exce-

lentíssimo Sr. Presidente .da Re-
pública, o Superintendente Clas_ 

a. 
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