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INTRODI 

Inicialmente havíamos pensado eu 

se justificar o conteúdo e encontrar as Im 
nistrativa produzida pelas Emendas Cons1 

ções do servidor público com o Ente estat 

Mas logo nos deparamos com um J 
te ao conteúdo modificado em sede consti 

porque desmontava ou desconstruía o "pr 

Democrática de 1988. 

Nossa Constituição, seguindo o pa 

XX, acolhia em sede máxima os princípio: 

servidores públicos, e com enfoque especi 

ganhavam tessitura constitucional. 

A qualificação da fundamentalidad 

ca a visão plasmada na vulnerabilidade d(J 

o Estado. Ocorre que os direitos fundamer 

pelo Poder Constituinte Derivado, e assim, 

te que afrontassem tais direitos, estariam 

inconstitucionalidade. 

Para resolver o problema de valida, 

ficadas e vigentes, encontramos na Teoria 

maneira de localizar a invalidade, criar o ! 

monstrar a afronta substancial ao direito' 

e finalmente, propor a correção do vício 

Constituição. 

Essa vontade primária é reconheci. 

lítico" que uma Constituição traz consigo I 

forjado com o trabalho e o suor, com a 11 

pode, via derivada, modificar este projeto 

ria, no mais das vezes corrompida. 
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