
2 - Natureza jurídica da função de co.,selheiro tuteiar

O Estatuto da Criança e do Adolescente criou no Conselho Tutelar - artigo 131 do
ECA - um órg,'ío perm.aneme e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cum
primento dos direitos da criança e do adolescente,

Conseqüentemente, agora há a previsao de um ente público com atribuições e prer
rogativas singulares, dotado das características da permanência, não dos homens, mas
sim, do órgão, e da autonomia, a quem compete se desincumbir da defesa do menor.

Qucstâo que vem preocupando os profissionais que militam junto à justiça de meno·
res é a referente a se saber a quem estao subordinados os integrantes do conselho tutelar
criado pelo Estatuto da Criança c do Adolescente c, em caso de deslizes de sua parte,
perante quem deverão prestar contas c, eventualmente, qual o órgão que poderá destituí
los de suas funções,

Semelhantes indagações não foram disciplinadas pela Lei nº 8.069190, tendo o legis
lador federal relegado a outras esferas legislativas e ao intérprete o equacionamento de
tais situações.

Ante a complexidade das indagações acima referidas, ainda não suficientemente elu
cidadas, que beiram o direito disciplinar e administrativo, OUSalTlOS tecer algumas consi
derações, na esperança de que das mesmas possam se valer os estudiosos do direito, para
esclarecer a espécie,

{li in. "ESt<lUlto da Crianca e do Ado1cscente Comt'nl<lclO", C(hlrdenauo por Munir Cu1'y e outros, ldalheiroi Edi(()[e:;, 1992
págs_ 424/5 .
(2) in "Manua! de DdedK\ c\dminisrraovo", G.:L Temis, 1984, pág. 244 ..
(3) - in "ECA Comenwdo", mordcnaJo por ]\'IUI1I1' em,. e outrOS, pág. 4(15.
(4) -- in "Teoria Geneml deI Der,>cho Admirümaovo", Editori:>.l Nacional, México, 1980, pág. 405
(S) - in ?P\\S dratum, pág,. 405/6.
(6) - in "Tratado de Direito Adll1inisu·,lri\,o", Ed. Freitas B<lSlOS, 5" edição, \'. 4, pág. 61.
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Tal colegiado vem conceituado por Wanderlino Nogueira Netd li como um órgão
público administrativo de execução técnica dessa política: uma peça dentro da máquina
burocrática do Estado.

Resta saber se tais prepostos da adnünistração inserem-se na qualificação de funcio
nários públicos.

E, do exame dos requisitos a que esses eSb:10 submetidos, não se pode chegar a seme·
lhante conclusão.

Quem bem apreendeu a definição de funcionário público foi André de Laubaderé"
que os conceituou dizendo que Hbásicamente S011 funcionarias públicos los emplea~

dos públicos que tienen un empleo permanente comprendido dentro de la jerarquia
de un servicio público explotado por nn organismo público".

Pelo exposto, constata-se que um dos requisitos insitos àquela condição é a sujeiçao
hierárquica disciplinar e funcional deste preposto, fato que automaticamente exclui o cem·
sclheiro tutelar, eis que uma de suas principais características é a independência - auto·
nomia - frente aos demais órgãos do executivo. T aI peculiaridade foi bem apreendida por
Judá Jessé de Bragança Soares quando disse, verbis:

"Ser autônomo significa ter liberdade e independência na atuacào funcional, não
podendo suas decisôes ficar submetidas a escalas hierárquic~s, no âmbito da
Administração. A revisao judicial (prevista no art. 137) nao fere essa autonomia, porque
é de caráter jurisdicional, e não administrativo,"ol

Também a forma de acesso à atividade estatal os distingue dos demais "empregados"
do Estado, eis que, para estes, a Constituição Federal exige o concurso público como
requisito de sua sclcçao e investidura para a função, (inciso II do artigo 37 da CF).

Ocorre que, de regra, o sistema de eleição não é o adequado para a individualização
desses funcionários, como bem o disse o administrativista alemão Adolfo Merkl, que
asseverou que "Ia elección es propia de aquellos cargos decisivos, directivos, que
asegurar un influjo político considerable, y en ellos esdonde la elecdón puede
competir con el nombramiento. Para la gran masa de funciones prácticas, por
ejemplo, servido de contabilídad, servicio de los especialistas, queda excluida la
elección por la naturaleza misma de la función. {4)

Mais adiante, esse publicísta tedesco arremata, dizendo ser 'lei dominio propio deI
sistema de elección es el de la administración autônoma; independientemente de la
forma de Estado, no sólo los colegios legislativos y fiscalizadores, sino también los
órganos individuales supremos (alcaIde, etc), se designan electivamente."(5)

O terceiro elemento que os distingue dos colaboradores normais do Estado é o
caráter provisório com que sao acolhidos no seio do serviço público, ou seja, somen·
te enquanto durar o seu mandato, Isso, de regra, e como bem lembrou o Ministro
Themistoclcs Brandão Cavalcanti, na simação atual da evolução da legislaçãO especí·
fica sobre direito administrativo, os distingue da categoria dos funcionários públi·
COS.i6>

Feitas tais considerações, c concluindo-se que os conselheiros tutelares não integram
a insigne mas restrita classe dos funcionários públicos, resta verificar qual a natureza jurí·
dica de seu mister,

E, para nós, tais pessoas constituern o gênero dos agentes políticos do Estado.

Luis ALBERTO THOMPSON FLORES LENZ
Promotor de Justiça - RS

Competência para a destituição de
Conselheiro Tutelar
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Estes, na precisa lição de um dos maiores administrativistas brasileiros da atualidade,
o saudoso Hely Lopes Meirelles, são os componentes do governo nos seus primeiros
escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição,
designação ou delegaçâo para o exercício de atribuiçôes constitucionais. Esses agentes
atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogati
vas e responsabilidades próprias, e'iwbelecidas na ConstituiçãO e em leis especiais. (7)

Conseqüentemente, tais pessoas, embora atuem dentro da administracl0 não são
servidores públicos em sentido estrito nem se sujeitam ao regime jurídico Ú~ic~ estabcle.
cido pela constituição. São autoridades públicas superiores, de goven10 e da administra.
ção na árca de sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando·sc apenas aos graus
e limites constitucionais e legais de jurisdição, tendo plena liberdade funcional.

Tem normas específicas de escolha, investidura, conduta e responsabilidade.
E aí, basicamente, que se insere o conselheiro tutelar, eis que, em nossa visão, o

escopo do legislador ao conceber semelhante categoria de servid()fes foi exatamente outor
gar à coletividade um ente dotado de ampla liberdade perante os demais poderes públi
cos, quer pela forma singular de investidura, complet"lmeme dissociada da íngerêncía do
chefe do executivo, quer ao lhe deferir autonomia funcionaL

Na feliz figura de linguagem de Juda Jessé de Bragança Soares, que bem h'aduz o
espírito do artigo 131 do ECA, os integrantes desse colegiado devem representar, como
mandatários da sociedade, o braço fone que zelará pelos direitos da crianca e do adoles.
cente.(&J '

É órgão supralegal, uma vez que, como salientou esse estudioso do referido est.atuto,
consiste em verdadeira imposição constitucional, na medida em que at.ende aos recla
mos dos artigos 227 e 204 da Carta Magna.

Aqui é o próprio cídadão que indica e confere ao conselheiro o poder de que ele se
encontra investido, Como uma das maiores autoridades municipais na área do menor
carente.

3) Normas disciplinares aplicáveis

A lei federal, todavia, ao lado da concepçao de um ente municipal autônomo e inde
pendente, integrante do executivo mas não subordinado, funcionalmente, a ele, deixou
de prever os mecanismos de fiscalização e controle e, até, de exclusão de seus integrantes.
~ Frente a tal omissã~, somente resta concluir, na esteira de Juda Jessé de Bragança
Soares, que o legislador tederal remeteu aos edis semelhante atribuicão.

Foi o que disse o jurista acima referido na seguinte passagem, \;erbis:
"A lei federal não se ocupou das hipóteses de destitUição de conselheiro que deixe

de preencher os requisitos para o exercício do cargo. Deverá f.lzê-lo a lei municipal, pre
vendo, inclusive, a forma como se dará a sua substítuicao. "19)

E em não havendo a legislaçao municipal criador~ dos conselhos tutelares disciplina
do tal exclusão, impôe-se socorrer o intérprete do estatuto do funcionário público munici
pal, como bem o salienta o maior adminish'ativista pOltuguês, Marcelo Caetano, "verbis":

"Dado o L'aráter do processo disciplinar compreende·se que o legislador não considere
subsidiárias das Sllas normas as leis relativas a outros processos e determine que nos casos
omissos proceda o inSh'utor pelo modo que se lhe afigurar conveniente para o apuramento
da verdade (E.D., artigo 27º, § 29

, e E.F.U., art 377, § 2º). Quando porém haja de procu"

(7) - in "Direito Administrativo Bra:;il~iro', EJ. RT, 15' ediç'in, pág. 67.
(8) in opus dlaturn, 406.
(9) - in opus dtalum, 413.

rar-se um padrao a seguir, é nos outros processos administrativos que deve buscar-se, de
preferência nos sancionadores. Mas nao nos jurisdicionais (há que evitar a tendência para
recorrer ao processo eliminai) e muito menos ainda nos de 0'1:--1() dispositivo."oü}

Nem se argumente que por ser autônomo o conselho tutelar, seus integrantes
não est<1riam sujeitos a qualquer espécie de fiscalização. Quem bem apreendeu a espé
cie foi o insuperável Gaston ]eze, que com a felicidade que lhe é habitual asseverou,
verbis:

"Il - T eniendo e1 poder disciplinaria por objeto esendal mejorar e1 funciona,
miento del servicio, todos os agentes públicossin excepeión se someten a é1, pera
sólo mientras prestan servieios.

1º) Todos los agentes públicos, sin excepción, se someten aI poder disciplina,
rio; no solamente los agentes comprendidos en la jerarquia propiamente dicha,
como los subprefectos y prefectos en relación a los ministros, sino también los que
gozan de la mayor independeneia, tales como los jueces, los profesores de la ense,
fianza superior, los oficiales ministeriales, los agentes descentralizados. La idea de
independencia influye unicamente sobre e1 procedimiento a seguir para el exercício
del poder disciplinario, o, como se suele deeir, sobre las garantias dadas a los agen,
tes públicos para el ejercieio del poder disciplinaria."i]])

Como se observa, não há agente público que não possa ser controlado, na forma
que a lei estabelecer.

E, no caso do conselheiro Uitclar, compete ao legislador local disciplinar COlno se
úuá tal processo de fiscalização e exclusão.

4) fiscalização extema do conselho tutelar

Esclarecido, no capíU110 anterior, a possibilidade de controle interno do conselho
tutelar, resta saber se outro órgao, ainda que não previst.o na lei criadora daquele cole·
giado, poderia apreciar a ret.idão do proceder de tais agentes públicos, em caso de
omissao ou indolência das pessoas encarregadas de exercer aquela atribuição de fistali
zaCao.

, E, do exame de nossa legislaçno, não se pode responder negativamente a esta indaga
ção, uma vez que a CF/88 inseriu dentro das atribuiçôes do parquet zelar pelo efetivo
respeito dos poderes püblicos e elos serviços de relevância pública.

Aliás, atualmente, e isso se constata a nível mundíal, o Ministério Público vem
sendo investido, cada vez mais, de encargos que, antigamente, lhe eram completamente
estranhos.

Já vai longe o tempo em que o parquet se limit.ava apenas a cuidar dos interesses do
rei e das açües penais.

Tal inovação, que em grau maior ou menor vem ocorrendo em todos os países, foi
magistralmente sintetizada por Gomes Canotilho, que com felicidade im.par, asseverou:

"O arqúetipo de lT1agistrado do Minist.ério Público prefigurado na Constituição est<1
longe da caricatura usual de "funcionário promot.or do crime". A sua relevantíssima ação,
num contexto constitucional democrático, vai desde o exerdcio da ação penal até a defesa
e representação de pessoas carecidas de proteção (órfãos, menores), passando pela defesa
de interesses difusos (ambient.e, patrimônio) e pela defesa da constitucionalidade e legali
dade."o21

------
(10) - in "Manual de Dirdw Administr"ri\,()", Eel. AlmeJina, Coimbm, 1986, V. 2, págs. 834/5.
(11) in "Principias Gcneral<:s de! Dcrecho Adminisrrativo", Editorial D"palma. 1949, 1'. 3, págs. 93/4.
(11) - in "Direito Constitucional", Ed. Almedina, 1991, pàg. 776.

 

 



(13) - in "Coment,ilioó <i Comriluiç<1o Br;1siltira, S"yaiva, v. 5, p.ig. 137.
(14) - in opus citatUlll, págs. 13í/S.
15) -. Ainda qumnu ao seu comportamento na \'ida privada, fiXH do serviço, pode <1 má-condul<1 do >ervidor ense.iar punição
"dminisfl'<ltiV<1, como assinala Bidsa ao dizer "que e! poder disciplinário extiende su acción aun fuera de la esfera de la
función, pues la incondueta en la vida privada del funcionado puede motivar a!guna sanción disciplinaria en la
Administración; porque si bien, en principio debe diferenciarsc aI funcionado em público de! hmnbl'e privado, cuando
los aelos de la vida privada de este inciden eI la consideración pública (que es de ínf!ujo pllfa los administrados), b
Administradón púhlica no puede dejar-Ios sin sanciÓn". (in ;;Denylw Administratjvo", Editorial Ei Ateneu, 4" edic<\o, v.2,
~.291n). .
(] 6) - in "Elementos de Dir,>ilO Administrativo' . Eel. RT, pág. 70, ano 1991.
(17) - in opus citatum, pág. 425

A nível de Brasil, (l situaçâo não é diferente, eis que a calta magna dotou o parquet
do encargo de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância
pública.

Semelhante preceito ~ inciso II do artigo 129 ~ foi interpretado por Pinto Ferreira\!J)
no sentido de que, pau que () MP pudesse alcançar tal escopo constitucional, a legislação
in{raconstitucíonal necessitaria atribuir·lhe uma atividade fiscalizatória genérica relativa·
mente a órgãos, pessoas ou autoridades da administração direta, indiret:'1, autárquica ou
fundacional.

Tal constiulCionalistl1 conclui o seu raciocínio dizendo que o MP pode, para alcançar
tal objetivo institucional, receber petições, redamaçücs ou representações de interessados,
propor açües judiciais necessárias etc.04

1

Atendendo aos reclamos deste publicista, veio o legislador infraconstitucional, ao
exarar a nova LOMIN - Lei 8.625/93 -, dizer na alínea "b" do inciso IV do artigo 25
desse diploma legal, que cabe ao parquet propor a ação civil pública para anular ou
declarar a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa
do Estado ou de Municípios, bem como de suas administrações indiretas.

Ora, sempre que um conselheiro nttelar violar a conduta pessoalo')) ou nmcional que
lhe é exigida, com comportamento desonroso ou ilegal, estará agredida a moralidade
administrativa que, na IÜ;~âo de Celso Antônio Bandeira de Mello, nada mais é do que a
violação pela administraç'.ão ou seus agentes de p11ncípios éticoS.ü6l

Aliás, para chegar a tal conclusão, nem seria necessário fazer tamanha ginástica de
interpretaçao de textos normativos, eis que o próplio ECA, no seu artigo 139, conferiu
ao MP a fiscalização do processo eleitora! para a escolha dos membros do conselho tute
lar, ao lado do judiciário, fato que inclusive decorre da própria sistemática brasileira.

Sobre essa atribuiçãO, disse Wanderlino Nogueira Neto que "o MP, como defensor
do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses públicos sociais (artigo 127 da
CF), nesses procedimentos de escolha, participa advogando esses interesses, e não como
preposto do poder municipal e defensor dos interesses públicos governament.üs da esfera
municipal. Aí está como elemento de controle externo sobre a atividade político-adminis
trativa municipal, como o faz no caso do processo eleitoral para escolha de prefeitos,
vereadores, p. ex.".i!71

Conseqüentemente, se mesmo antes da investidura no cargo há a preocupação legal
de acompanhar a trajetória de tais futuros agentes públicos, para constatar a su:J idoneida
de, corn muito mais razão ainda impõe-se tal fiscalizaçãO quando do exercido da função,
uma vez que nesta segunda hipótese haveria um eventual comprometimento social muito
maior com os possíveis desmandos praticados pelos ex-candidatos, agora já eleitos e
empossados.

Por melo que foi exposto, entendemos que tmto a CF, quanto a LOMIN e o ECA atIi
buiram ao Parquet o encargo de acompanhar o conselheiro durante o exercício do seu mano
dato, para afelir, na prática, a existência da idoneidade aparentemente apontada nas urnas.
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5) Medida iudicia! cabível para promover a exclusão do
Cl",seltieim

Como regra geral, o constituinte dotou os cídadãos e entes públicos autônonl0S de
três wríts constimcionais fundamentais para resguardar a sociedade das ilegalidades pro
venientes do Estado. São eles o mandado de seguranç:J, a ação popular e a ação civil

pública.
Esta, que é a que mais nos interessa, foi conceituada por Calamand:ei ;:01110 aql:ela

aÇ-<lo na qual () poder de agir "es confi~do por ~1·Estado a un órgano ~U?lt~I~,es~eClal,
que obra, independiente de todo estImulo privado, pordeber de OflClO. Isso, em
razão dos interesses superiores que se encontram em litígio.

Ela pode ser empregada pelo Parguet, com fundamento na CF, para a proteÇ<'1o. do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletIvos

(inciso III do art. 129 da CF).
Também é prevista na LüMIN - artigo 25, inciso IV, letra "b" - para a anula~ã~ ou

declawcão de nulidade de atoS lesivos ao patrimônio público ou à moralidade admullstra
tiva do 'Estado ou de municípios, e pelo ECA - artigo 201, V - para a proteção de inte
resses indívidtmis, difusos ou coletivos, relativos à infância e à adolescência.

Como se observa nos textos acima referidos e como foi expressamente salientado
pelo emérito integrante do MP paulista Hugo Nigro Mazzili(l9), tal writ constitucional já
superou, de há muito, os estreitos limites impostos pela Lei nº 7.3~7/85, poden~lo atual
mente a açao civil pública ter conteúdo não meramente condenatóno, mas tambem cons

tituivo e declaratório.
Tamanha hoje é a evolução da matéria que Pinto FerreiraJ

,Z0! chegou a dizer que
mesmo que o Mit~istério Público não possa propor a ação popular c(m:t~tuci~n~1 em fac~
do artigo 5º da constintição vigente, IX)de, porém, se valer da aç.ão CIvil publtca, q~le c
uma espécie de ação popular, para a defesa dos interesses difusos ou interesses coleTIVOS,

conforme a Lei nº 7.347/85.
Conseqüentemente, constata-se que essa é a m.edida judicial que pode ser empregada

pelo parquet para alcançar tal escopo.
Feitos tais esclarecimentos introdutórios, e para que se possa evoluir no raciocínio,

deve.se ter como certo que o ECA exige que todo o conselheiro nltelar tenha idoneida
de moral _ inciso I do artigo 133 -, como pressuposto imperativo paw alcanç'.ar seus

objetivos.
Resta saber se tal requisito está erigido a nível de direito. difuso dos integrantes d,a

comuna em que serve o conselheiro, ensejando, inclusive, denunda judicial para afasta

lo, caso não preencha tal condiçao.
E, quem nos responde essa indagação é o insubstituível Hely Lopes Meire!les(~ ql~e,

ao discorrer sobre a ação popular, saliel~tou: "Reconhece-se, assim, que todo o Cldadao

tem direito subjetivo ao governo honesto. _
Assim sendo, sempre que desonesto ou inidôneo o conselheiro ntte!ar, resta otendi

do direito difuso d'cl comunidade, podendo o parquet se valer de remédio constitucional
da ação civil pública para, Jfastando tal agente público de seu mister, garantir a moralida·
de administrativa e zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos;

(18) - ín "[n<t;t\lç,unc, de Dérecho PrOces3.1 Civij'·, EJEA, v. 1, pág. 175.
(19) _ ín "A i::ktt"a lk;s [ntéreóscs Difusos em Jui:o", RT, 2" éc1., pág. 86.
(20) - in "COfnenrários ';1 Comtip,lic<10 Brasileil'<t" \'. 1, pago 213.
(21) _ in "l"'landado de SegUf8n\~,], >'ciío Popular. Civil Pública e1(.,. ,Ed. RT, ! Y diç;lo, pág. 95.
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A possibilidade jurídica de semelhante pedido já foi reconhecida pelo TJSP que ao
julgar ação popular aforada contra contratação irregular de servidor, reconheceu a nulida
de de tl11 ato, determinando o afastamento do funcionárioPl

Também a nível de ação civil pública, esse colegiado deferiu a postulaçao do MP de
afastamento de diretor de fundaçao de direito privado, por irregulmidade na sua eleição,
em razão do disposto no inciso lU do artigo 129 da CFYJJ

li - (0",:1I'5ão

Ao encerrar, impoe-se tecer algumas considerações a respeito da problemática aqui
enfrentada.

A primeira, diz com o notório avanço que ocorreu no Brasil com o advento da CF
de 88, que foi a primeira das nossas carta.s magnas a efetivamente enfocar a gravíssima
crise social existente neste País, de maneira diret.'1 e imediata, sem se limitar a relegar a
discussão de tais questôes ao legislador ordinário, assumindo a peito as formas de erradi
cação da miséria aqui existente.

E, da leitura deste diploma legal, apreende·se que o constituinte fez uma opção por
condamar a sociedade, e não meramente o Estado, para resolver a crise existente (art.
227, § 7', e 204, incisos I e lI, da CF),

Somente através do emprego dos expoentes comunitários existentes, com notória
credibilidade decorrente do contato diário com o povo e seus problemas, é que se conse
guirá investir o Estado, quase sem.pre mo apático no Brasil, daquele ânimo e disposição
necessários ao equacionam.ento do quadro de pobreza e abandono a que foram relegados
milhões de brasileiros, pelo descaso existente anteriormente.

E, seguindo essa filosofia, veio o legislador federal, ao conceber o Estatuto da
Criança e do Adolescente, criar um ente público dotado de características próprias,

Nesse contexto, surgiu o conselho ttltc1ar como órgão administrativo de atribuição
específica, para auxiliar a encontrar caminhos viáveis a fim de inserir os menores em
situação irregular na camada social saudável da nossa população.

A tarefa que lhes foi conferida é imensa, mas os meios que estão à sua disposição
são expressivos.

Trata-se de agente público dotado de autonomia funcional e forma de seleção dife
renci~da, ao mesmo nivel dos entes políticos brasileiros. Seus integrantes vêm do povo.

E óbvio que C01T\ tamanhas garantias, sempre existe a possibilidade de desmandos,
ou de má escolha, fato que deve ser equacionado de forma rápida e segura, para não
cOlnprometer a viabilidade da sistemática instituída como um todo.

Nesse momento é que surge o MP, como órgão essencial ao Estado, completamen
te revigorado pela carta de 88 e dotado das mesmas garantias dos juizes, estrunuado
como ente imparcial, para nl.ediar os conflitos existentes, e se for o caso, postular a des
tituição dos conselheiros que não honrarem os compromissos assumidos perante o
"eleitorado".

Caso o sistema erigido pelos municípios para resolver os problemas dos maus conse
lheiros não funcione - controle interno -, não pode a sociedade ficar à mercê de tais
agentes inidôneos.

É lógico que competirá ao MP, hoje concebido como supremo advogado das causas
populares, agir, através da ação civil pública, postulando a exclusão do faltoso.

(22) in RT 690/80.
(23) - in RT 689,/157

Foi O que disse o nosso colega de Ministério Público, DL Roberto NcumannC4 l, que
ao comentar o inciso II do artigo 129 da CF, asseverou que o referido preceito tem por
escopo escorar a atuação do parquet na defesa da coletividade e respeitabilidade pública,

O que não se pode admitir, é que a sociedade agora organizada e conscientizada de
suas responsabilidades, e em um momento" em que se aniscou a idealizar e fortalecer um
órgão próprio e democrático para tutelar a infância carente, veja frustradas as suas expec
tativas de solucão da miséria nacional, pela inexistência de um processo de controle efi
ciente para cor~igir os abusos eventualmente existentes.")

(24l in "O ldP fé a Possibi),chde de Imperraçãu de Mambdo de Se~'ljr8nça jumu ao Tribunal de Justiça", artig-o publiuJ.do na
Rel'ista do MP do RS, v. 28, pá>,;. 269.
(*) _ Hoje exiSti: ainc-b 1ll,1is U~l subsidio lei,~sbti\'o 8 diópo"ição do aplicador d,l lei, consi,teme na Lei Federal n7 SA29/92.
da qual ele pode se socorrer no innlÍto de excluir funcionário:; relapsos e corruptos do seio da aclministT;lç<io.

 

 




