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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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5.° Em  conclusão: O pessoal 
das Emprêsas Incorporadas foi 
submetido disciplina prescrita 
para os extranumerúrios da Unido 
e vem colhendo os frutos desta 
equiparação: deve, portanto, su-
portar, também os onus.. 

Entre êstes avulta o da'acumu-

lação de cargos ou funções pú-
blicas de qualquer natureza, ve-
dada no artigo 185 da  Constitui-

ção.  Para a solução dos casos 
concretos deverão ser observadas 
as normas e a jurisprudência fir-
madas pelos órgãos e autoridades 
federais de maior hierarquia. 

o que me parece. S.M.J. 
Rio de Janeiro, 14 de setembro 

de 1951. — Carlos Medeiros 

Silva, Consultor Geral da Repú- 
blica. 

Emprêsas Incorporadas ao Patri-
mônio Nacional sugeriu a audiên-
cia desta Consultoria Geral: 

"Sôbre se consiste ou não 
acumulação  proibida o exer-
cício simultâneo das funções 
de extranumerário das em-
prêsas incorporadas à Supe-
rintendência  •ou desta mes-
ma, com o de qualquer outro 
cargo público, seja êle fede-
ral, estadual ou municipal." 

2.° Havendo S. Excia acolhido a 
sugestão, em despacho, passo a 
examinar a matéria, reportando-
me, inicialmente, ao parecer que 
emiti, quando no  exercício  do 
cargo de Consultor Jurídico do 
Departamento Administrativo do 
Serviço Público. Em verdade, no 
processo 9.662-48, assim opinei: 

"0 Decreto-lei n.° 8.249, de 29 
de novembro de 1945, cuja emen-
ta : 

"Dispõe sôbre a situação 
jurídica dos empregados das 
emprésas incorporadas ao 
patrimônio da Unido" no 
art. 1 . ° determina : 

"Aos empregados das em-
prêsas incorporadas ao pa-
trimônio da União ou por 
esta administradas, serão 
aplicadas as normas da le-
gislação trabalhista, uando 
admitidos antes da incorpo-
ração ou administração, e os 
da legislação sôbre extrann-
merário da União, se nomea-
dos posteriormente, com os 
mesmos direitos e vantagens, 
inclusive aquêles já consa-
grados sôhre Previdência So-
cial". 

Este diploma resultou de um 
projeto elaborado pelo Consultor 
Geral da Republica, Dr. Temís-
tocles Brandão Cavalcanti, após 
exame das várias controvérsias 
suscitadas em tôrno do assunto 
(Pareceres do Con. Geral da Re-
publica, 194-66, vol. único, págs. 
13-20). 

Pelo Dec. executivo n.° 22.852, 
de 31-3-47, foram aprovadas as  

tabelas numéricas do pessoal das 
Emprêsas em causa. 

Propugnando pela aplicação do 
art. 23 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, ao 
pessoal das ditas Emprêsas, o Dr. 
Cesar C. L. Vasconcelos, digno 
e ilustrado Consultor Jurídico 
das mesmas, sustentou com apôio 
no aludido Decreto-lei: 

"...quer sejam as Emprê-
sas órgãos da administração 
pública federal, ou um esta-
belecimento público, ou, 
ainda, uma autarquia, qual-
quer que tenha sido a forma 
de investidura do seu fun-
cionalismo, através do pre-
posto do Estado, recebam ou 
não os estipêndios direta-
mente dos cofres públicos, 
os seus servidores que, na 
função,  contavam em 18 de 
setembro de 1948, cincos 
anos, são extranumerários 
estáveis, garantidos pelo art. 
23 do Ato das  Disposições 
Constitucionais Transitórias" 
(César C.L. de Vasconce-
los). 0 art. 23 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias e os empregados 
das Emprêsas Incorporadas 
ao  Patrimônio  Nacional, 
Rio, 147, página 28). 

Equiparados como o foram, 
por texto de lei, aos extranume-
rários da União, os servidores 
admitidos nas Emprêsas após a 
incorporação ou administração, 
não podem acumular os salários 
delas percebidos com as vanta-
gens de cargos ou funções públi-
cas,  civis ou militares, ainda 
quando posto na inatividade os 
seus titulares. Sôbre o assunto 
opinou, recentemente, o Consul-
tor Geral da Republica, Dr. Ha-
roldo Valadão (Parecer de 17-2- 
48, in Revista do Serviço Públi-
co, fasc. de maio e junho de 
1948, págs. 9.099 — 17) . 

Em face do exposto, e ante os 
pronunciamentos legais e inter-
pretativos tão  qualificados, não  

vejo como deixar de aplicar-se 
ao pessoal civil ou militar, ativo 
ou inativo, que serve nas Emprê-
sas, como extranumerarios sujei-
tos ao regime do Decreto-lei n.° 
8.249, de 1945. as regras contidas 
na Circular Presidencial 4-48, 
como . concluiu a D. P. do D. A. 
S. P. (Revista de Direito Admi-
nistrativo, vol. 21, págs. 291-92) . 

3 • 9 Cumpre-me 	acrescentar, 

que, posteriormente, o Tribunal 
Federal de Recursos ao julgar em 
4-5-50, o Mandado de  Segurança 
n.° 512 (Embargos), sendo impe-
trante Haroldo Campelo Machado 
decidiu que o pessoal das Emprê-
sas Incorporadas está sujeito 
legislação dos extranumerários 
da União  (Diário Oficial de 29- 

i- 50, pág. 3.856). 

4.° Como servidores sujeitos 
legislação própria dos extranu-
merários da União tiveram em 
seu benefiCio a aplicação do 
art. 23 do ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitó-
rias e da Lei 525-A, de 7-12- 
1948. E, colocadas no mesmo 
plano dos extranumerários para 
todos os efeitos, inclusive a 
percepção de vantagens, é  evi-
dente que também devem ficar 
sujeitos as mesmas restrições le-
gais, quando à acumulação de 
cargos ou funções públicas, nos 
têrmos em que se encontram 
aquêles. 

Como acentuou Temistocles 
Brandão Cavalcanti, no parecer 
citado e emitido no exercício 
desta Consultoria Geral, o pesso-
al admitido nas Emprêsas, após 
a incorporação, o foi por um pre-
posto do Estado, como auxiliar da 
administração estatal; a relação, 
de emprêgo, daí decorrente de 
direito público. 

No Tribunal de Contas, se-
gundo o Ministro Ruben Rosa, 
vigora o mesmo entendimento, 
contrário à vumulação («Da Fis-
calização Financeira, 1949, pág. 
137).  

Impôsto de transmissão causa mor-

tis — 
Honorários do advogado do 

inventariante — Dividendos decla-
rados após a abertura da suceissio 

ONOERE MENDES 'JUNIOR. 

Procurador Geral do Estado 

1. 0  — 
Opino pelo conheci-

mento, mas pelo desprovimento 
do recurso, a fim de ser mantida 
a ven,  decisão  agravada, que se 
me afigura incensurável. 

2. 0  — Por diversas vezes já 
me tenho manifestado acérca da 
equiparação dos honorários de 
advogado as custas judiciais, em 
face da lei vigente, segundo a 
qual a parte só pode residir em 
Juízo por intermédio de profis-
sional inscrito na Ordem. 

Diante disso, a despesa com 
honorários é, hoje, tão forçada 
quando as outras despesas judi-
ciais e não há motivo para ex-
cluí-la do ról destas. Em rigôr, 
mesmo em relação a cada her-
deiro que constitúa patrOno para 
defender os seus interesses no 
inventario, seria de se descontar 
a quantia destinada a honorários, 
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