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A CONSTITUll 
FEDI 

Antes de qualquer coisa, ao 
do a produção de um Resumo Prático 
o principal é a Lex Maxima - a Cons 
Bras il. A partir daí, vamos responder 
ou broeardos jurídicos complicados, r 
fácil no sentido de informar o que voe 
Admini strativos Disciplinares e Cidad 

E insisto: É sobre o texto co 
a nossa confiança, principalmente em 
creve: "(lOS litigantes. em processoju 
sados em geral sôo assegurados () COI 

meios e recursos a ela inerentes ". 
Lastreados em seus mandan 

çào administrativa disciplinar, sob a é 
mentais, assegurando aos administrad 
contraditório. E ainda, consoante o ql 
da Carta Magna: "ninguém será pl'OC 
autoridade competente ". 

Não existe altemativa. A C 
prema, a Mãe de todas as normas! N 
gem do Estado Democrático de Direil 
sombras, a inexistência de garantias 
absurdo jurídico, a verdade-sabida, o~ 
dores da mediocridade. 

Se desejarmos construir Ulll 

em nossa cabeceira deve estar sempl 
passamos nossos olhos em seu magní 
e embebidos no néctar de cidadania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


