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lversos dos Juros e da Comissão de Permanência 

ilmilhem as boas veredas da hermenêutica e 
s normativas que regulam a questão. 

; bruscos diapasões barrocos de alguns dis
e de outros, auguramos, com este trabalho, 
ravoltas estéreis que obscurecem o tema. 

Laus Deo ab imo corde, aequo animo. 

São Paulo, inverno da Graça de 2009. 

Glauber Moreno Talavera 
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