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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 135. Às carreiras disciplinadas neste Título aplicam-se o princípio do art. 37, XII, e o 
art. 39, § 1º.    

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:03273 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   

   SUGERE O CRITÉRIO DA ISONOMIA SALARIAL DOS VENCIMENTOS DOS  
FUNCIONÁRIOS DOS TRÊS PODERES. 
   
   SUGESTÃO:07737 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE ISONOMIA SALARIAL AOS SERVIDORES DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS  
MUNICÍPIOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, INCLUSIVE OS DAS  
AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, SEMPRE  
QUE OCUPAREM CARGO OU FUNÇÃO DA MESMA NATUREZA. 
   
   SUGESTÃO:09627 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   

   SUGERE A PARIDADE DE RENUMERAÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DOS PODERES  
LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS E OS DO PODER  
EXECUTIVO 

 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação 
 Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema.  

A relação de reuniões e audiências públicas realizadas pela Subcomissão do Poder Judiciário e do 
Ministério Público está disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-
sistemas-de/subcomissao3c 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO - III 
 

 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Não foram localizadas emendas. 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Não foram localizadas emendas. 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Durante a discussão dos destaques à Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2040, foi 

apresentado Requerimento de destaque/fusão de Emendas modificando o artigo 

referente à Advocacia-Geral da União. A emenda objeto da fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 13/04/1988, a partir da 

p. 9331. 

 

Nota: Ao defender o texto objeto da fusão, o constituinte César Maia explica a 

inclusão do dispositivo que prevê a isonomia: 

“[...] O terceiro aspecto se relaciona com um dispositivo altamente moralizador. O 

Projeto do Centrão prevê um regime jurídico igual para procuradores, promotores, 

defensores e juízes. Este dispositivo, não. Ele remete o caráter da isonomia a um 

dispositivo que já votamos e aprovamos, e que tem hoje um número, o art 43. Ele 

não cria privilégios para as categorias disciplinadas neste Título. Apenas remete 

essas categorias a um dispositivo já aprovado. Esta é uma emenda da maior 

relevância, da maior oportunidade e que joga em favor do interesse público. Não 

estamos votando aqui uma emenda qualquer.” 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/224anc13abr1988.pdf#page=
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Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte – DANC de 13/04/1988, p. 

9333. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 140. Às carreiras disciplinadas neste Título, aplicam-se o princípio do art. 38, XII, 

e o art. 40, § 1º. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada para a matéria, conforme quadro comparativo entre 

o texto aprovado em 1º turno, o texto renumerado e revisado, e a redação para 2º 

turno, organizado pelo Relator, disponível no relatório geral, volume 298, página 155.   

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 135. Às carreiras disciplinadas neste Título aplicam-se o princípio do art. 36, 

XII, e o art. 38, § 1º. 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento). 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 135. Às carreiras disciplinadas neste Título aplicam-se o princípio do art. 37, 

XII, e o art. 39, § 1º. 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

FASE U 

   
   EMENDA:00105 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 
 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/224anc13abr1988.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda parcialmente supressiva, evitando  
contradição com o art. 38, XIII.  
Dá-se a seguinte redação ao art. 140:  
Ás carreiras disciplinadas neste Capítulo  
aplica-se o princípio do art. 40, § 1o. 
Justificativa: 
A emenda proposta é, em verdade, ao mesmo tempo, supressiva e para corrigir contradição. 
Suprime-se a alusão ao art. 38, XII, porque inaplicável à espécie, se bem que salutar seja aquela 
regra. Para corrigir contradição, porque coerente com a regra de inexistir equiparação de 
vencimentos entre carreiras com funções diferentes no serviço público (art. 38, XIII).  
Supressiva, também, porque, com a redação proposta, suprimem-se da abrangência do dispositivo os 
Membros: dos três Poderes, referidos nos demais Capítulos do Título IV. - Evidentemente, não há 
isonomia entre uma função pública, por mais relevante que seja, e a condição de membro de Poder 
É vero que, dos Membros dos Três Poderes, apenas o Judiciário é organizado em carreiras, mas, a 
bem da verdade, suas funções nada têm de isonômico com as nobres funções públicas cujas 
carreiras são disciplinadas no capítulo IV do Título IV; os magistrados decidem, enquanto os 
membros do Ministério Público, da Advocacia Geral da União e da Defensoria Pública postulem 
perante eles. 
Parecer:   
   A emenda deseja suprimir o art. 140 do Projeto de Constituição. Entendemos, porém, improcedente 
tal pretensão.  
Contudo, é evidente, e fica a ressalva, o citado dispositivo jamais pretendeu impor uma equiparação 
de vencimentos entre todas as carreiras previstas no Título IV do Projeto. Isso seria distorcer o 
princípio da isonomia, que pressupõe cargos assemelhados ou de atribuições iguais (vide art. 40, § 
1o., do Projeto), o que não acontece com todos os que integram as carreiras desse Título, como, por  
exemplo, a Magistratura. O que o preceito determina é um confronto dessas carreiras para se aferir 
tais pressupostos da isonomia, apenas isso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00106 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva total do Artigo 140 do  
Projeto de Constituição "B" (redação para o 2o. Turno). 
Justificativa: 
O Art. 38, VII e o Art. 40, § 1º, ambos do mesmo Projeto, contém dois enunciados: a. fixação de teto 
para a remuneração de “cargos assemelhados” com três poderes, que será a dos cargos do Poder 
Executivo, e b. paridade de remuneração “entre cargos de atribuições iguais” ou de vencimentos, 
igualando, para esse efeito, situações iguais. 
Essas normas, de acordo com o preceito que se pretende suprimir, art. 140 do Projeto, são 
aplicáveis, em tese, às carreiras com essa identidade, previstas no Capítulo I do Projeto aprovado em 
primeiro turno, não, evidentemente, as carreiras indicadas no Capítulo III. 
Assim, além do referido teto remuneratório, impossibilitando, por exemplo, que um escriturário do 
Judiciário ou do Legislativo receba mais do que um do Executivo, tem-se que estão sendo 
equiparados, para efeito de vencimentos, os membros do Ministério Público, os Delegados de Polícia, 
os Defensores Públicos e os Advogados da União (por extensão lógica, também os Advogados do 
Estado e Municípios), excluídos, evidentemente, por não se cuidar de cargos de “atribuições iguais ou 
assemelhados”, os Magistrados e os Juízes de Paz, aqueles por exercerem a peculiar jurisdição e 
estes por se dedicarem particularmente à celebração de casamentos, carreiras referidas no Capítulo 
III (equivocadamente também mencionado no dispositivo emendado). 
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Verifica-se, apenas por esse confronto, que (a) se está igualando cargos e funções desiguais, (b) com 
prejuízo irreparável para o Ministério Público, que será esvaziado quando o projeto tem sentido 
nitidamente contrário, pretendendo fortalecer essa instituição e não enfraquecê-la. Daí a necessidade 
da supressão dessa equiparação, as carreiras previstas no Capítulo IV do Título IV (as carreiras 
previstas no Capítulo III são inconfrontáveis para esse efeito, esse Capítulo foi referido por mero 
equívoco). O princípio da isonomia (art. 40, I) já está no corpo do projeto e é aplicável a todos os 
servidores públicos, que estejam em situações de igualdade. Desnecessário repetir essa regra. 
Parecer:   
   A emenda deseja suprimir o art. 140 do Projeto de Constituição. Entendemos, porém, improcedente 
tal pretensão.  
Contudo, é evidente, e fica a ressalva, o citado dispositivo jamais pretendeu impor uma equiparação 
de vencimentos entre todas as carreiras previstas no Título IV do Projeto. Isso seria distorcer o 
princípio da isonomia, que pressupõe cargos assemelhados ou de atribuições iguais (vide art. 40, § 
1o., do Projeto), o que não acontece com todos os que integram as carreiras desse Título, como, por  
exemplo, a Magistratura. O que o preceito determina é um confronto dessas carreiras para se aferir 
tais pressupostos da isonomia, apenas isso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00134 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda de correção de linguagem, para tornar  
mais claro e explícito o Art. 140 do Projeto de  
Constituição "B" (Redação para o 2o. turno). 
Justificativa: 
Ilegível 
Parecer:   
   A emenda deseja suprimir o art. 140 do Projeto de Constituição. Entendemos, porém, improcedente 
tal pretensão.  
Contudo, é evidente, e fica a ressalva, o citado dispositivo jamais pretendeu impor uma equiparação 
de vencimentos entre todas as carreiras previstas no Título IV do Projeto. Isso seria distorcer o 
princípio da isonomia, que pressupõe cargos assemelhados ou de atribuições iguais (vide  
art. 40, § 1o., do Projeto), o que não acontece com todos os que integram as carreiras desse Título, 
como, por exemplo, a Magistratura. O que o preceito determina é um confronto dessas carreiras para 
se aferir tais pressupostos da isonomia, apenas isso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00253 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PSDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 140 do Projeto de Constituição B. 
Justificativa: 
Face ao princípio geral da isonomia, consagrado no texto do Projeto B, a disposição, no que se 
justifica, é repetitiva, razão por que se sugere a sua supressão. Por outro lado, o dispositivo pode 
ensejar todo um conjunto de vinculações de remunerações entre desembargadores, juízes, 
procuradores da justiça e do Estado, juízes de paz, defensores públicos, etc, configurando situações 
de privilégio e desorganizando o sistema de remunerações e as finanças públicas. 
Justificativa: 
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Face ao princípio geral da isonomia, consagrado no texto do Projeto B, a disposição, no que se 
justifica, é repetitiva, razão por que se sugere a sua supressão. Por outro lado, o dispositivo pode 
ensejar todo um conjunto de vinculações de remunerações entre desembargadores, juízes, 
procuradores da justiça e do Estado, juízes de paz, defensores públicos, etc, configurando situações 
de privilégio e desorganizando o sistema de remunerações e as finanças públicas. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda 2T00088-0. 
   
   EMENDA:00402 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 140 a seguinte redação:  
Art. 140 - As carreiras disciplinadas neste  
Capítulo, Seções II e III, aplicam-se o princípio  
do art. 38, XII, e o art. 40, § 1o. 
Justificativa: 
A remissão ao § 1o do artigo 40 torna evidente a contradição, eis que tal parágrafo somente se aplica 
em caso de cargos de funções iguais ou assemelhadas. 
Ora, não se atina qual a assemelhação possível entre as funções de Ministério Público – que age em 
juízo ou em nome próprio, ou em nome da sociedade - com aquelas exercidas pelos Juízes de Direito 
- que exercem o Poder Jurisdicional - e, ainda, com as carreiras de advocacia da União, dos Estados 
e dos necessitados: os integrantes destas sempre são advogados (embora pagos pelo Poder Público) 
da parte (pública ou privada). 
Não há identidade de garantias, nem de vedações. 
Nem de estrutura. Sequer de chefia (a chefia do Ministério Público tem mandato e independência 
hierárquica). 
Assemelhação, portanto, existe entre as carreiras da advocacia paga pelo Poder Público. 
Talvez por isso é que no artigo 137, § 4o, há referência expressa ao artigo 140.  
Assim, há contradição entre o âmbito de incidência da norma do artigo 140 e o disposto no § 1o do 
artigo 40. Essa manifesta incongruência será afastada com a redução do campo de aplicação do 
referido artigo 140. 
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda, sob o fundamento de existência de contradição, com o estabelecer 
isonomia de vencimentos entre as carreiras do Título IV, a modificação do art. 140, ao fim da 
aplicação isonômica em causa apenas entre as carreiras correspondentes da Defensoria Pública e da 
Advocacia-Geral da União.  
A isonomia de vencimentos é um princípio aplicado a todos os servidores públicos "lato sensu". 
Obviamente ela ocorrerá apenas quando se verificar a similitude nas atribuições correspondentes aos 
cargos e, com maior razão, quando as atribuições correspondentes aos cargos dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, forem iguais.  
Não há razão, portanto, para a alteração a que se visa com a presente emenda, determinando-se, 
assim, sua rejeição. 
   
   EMENDA:01212 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VINAGRE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o Art. 140 do Projeto de Constituição "B". 
Justificativa: 
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Não tem sentido o disposto no artigo que se visa suprimir, posto que o Art. 40, § 1º do Projeto já 
contempla, de modo genérico, como cabíveis, eventual assemelhação de funções ou cargos entre os 
vários Poderes. 
De mais a mais, não há que se falar em assemelhação entre Magistratura, Ministério Público, 
Advogados da União e dos Estados e Defensores Públicos (carreiras constantes do Título IV). Cada 
uma delas tem funções próprias, sistema de garantias e vedações autônomos, chefias independentes 
e representam interesses díspares. 
De comum têm a formação jurídica, o que não é suficiente para justificar a existência da norma 
específica do Art. 140. 
Parecer:   
   A emenda deseja suprimir o art. 140 do Projeto de Constituição. Entendemos, porém, improcedente 
tal pretensão.  
Contudo, é evidente, e fica a ressalva, o citado dispositivo jamais pretendeu impor uma equiparação 
de vencimentos entre todas as carreiras previstas no Título IV do Projeto. Isso seria distorcer o 
princípio da isonomia, que pressupõe cargos assemelhados ou de atribuições iguais (vide art. 40, § 
1o., do Projeto), o que não acontece com todos os que integram as carreiras desse Título, como, por  
exemplo, a Magistratura. O que o preceito determina é um confronto dessas carreiras para se aferir 
tais pressupostos da isonomia, apenas isso.  
Pela rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00090 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PSDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 135 (antigo artigo 140 do  
Projeto B) a seguinte redação: Artigo 135 - Às  
carreiras disciplinadas neste Título, aplicam-se o  
princípio do art. 36, XII, e o art. 38, § 1o.,  
havendo cargos de atribuições iguais ou  
assemelhados, ressalvadas as vantagens de caráter  
individual e as relativas à natureza ou local de  
trabalho. 
Justificativa: 
O Dep. Bernardo Cabral, mais de uma vez, assentou que o dispositivo emendado não impõe equiparação de 
vencimentos, mas apenas diz ser aplicável a tais carreiras o princípio da isonomia, já previsto no Art. 38, § 1o, 
quando esteja presente o pressuposto dessa paridade, ou seja, que a igualdade de remuneração terá 
cabimento quando e onde houver cargos de atribuições iguais ou assemelhados. O mesmo esclarecimento foi 
dado pelo Dep. Nelson Jobim, bem como por outras lideranças. O próprio defensor, em Plenário, desse 
preceito, Dep. Miro Teixeira, quando sustentava oralmente a sua posição contrária à Emenda supressiva da 
minha lavra (0253-0), prestou idêntico depoimento. - É incontroverso, pois, no Colégio de Lideranças, que o 
atual Art. 135 apenas determina paridade de vencimentos quando e onde houver, repita-se, cargos de 
atribuições iguais ou assemelhados. - Contudo, mas recentemente, o Min. da Fazenda, em entrevista 
amplamente divulgada, informou estar procurando recursos para atender a "equiparação'' salarial editada 
nesse dispositivo. E, no programa Jornal Nacional, da TV Globo, de 02.09.88, essa "equiparação" foi 
anunciada. -Assim e procurando evitar essas distorcidas interpretações, a presente emenda de Redação, sem 
alterar o dispositivo, sem nada acrescentar à norma nele enunciada, visa somente explicitar o seu verdadeiro 
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sentido, repedindo, literalmente, a remissão nele contada (Art. 38, § 1º). A mesma explicitação, a mesma 
repetição literal da mesma remissão, se há de fazer no Artigo 240, nas Disposições Gerais. 
 

 

___________________________________________________________________ 
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