
 

Emendas a um Projeto de Lei 

 

As emendas são acessórias das proposições principais (exemplo: emendas (proposição 

assessória) mudando o teor de um projeto de lei (proposição principal). Poderá ser 

supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa, aditiva e de redação e é importante 

lembrar que a emenda deve ter relação com o tema do projeto principal e que sua 

tramitação não é independente, isto é, as emendas não têm curso próprio, sendo 

dependentes da proposição principal. 

Há prazo para sua apresentação e sua adoção ou rejeição deverá constar do parecer da 

Comissão. 

As sugestões de emendas confeccionadas por pessoa física ou jurídica podem ser 

encaminhadas ao parlamentar ou parlamentares para análise e se esse acatar a sugestão 

apresentará na forma de emenda.  

Pode ocorrer a apresentação de emendas idênticas por parlamentares diferentes, isto é, 

aquela sugestão encaminhada para vários parlamentares foi apresentada por eles.  

Pode ser encaminhada várias sugestões de emendas modificando um mesmo artigo do 

texto principal do projeto de lei com opções de textos diferentes para decisão da melhor 

pelo parlamentar. 

Após a apresentação de emendas à um projeto de lei, elas serão analisadas, juntamente 

com o texto principal por um relator indicado pelo presidente da comissão. O relator 

emitirá um relatório sobre o texto principal do projeto de lei e também das emendas 

apresentadas, que será debatido e votado pelos membros da comissão, que passará a ser 

o parecer da comissão. 

 

Exemplo real 

Tomamos como exemplo real o Projeto de Lei 3.814/2019, de autoria da Senadora Soraya 

Thronicke (PSL/MS), sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990. 

Matéria apresentada em 02/07/2019 no Senado Federal e encaminhada para a Comissão 

de Assunto Sociais (CAS) em decisão terminativa (projeto não precisará ser apreciado 

pelo Plenário da Casa, salvo se houver recurso de 1/10 de senadores para apreciação em 

Plenário). 

O prazo para apresentação de emendas na CAS foi de 04/07/2019 a 10/07/2019.  

Das 43 emendas apresentadas, 11 foram sugestões da CNTC, replicadas pelos senadores 

Paulo Rocha (PT-PA) - emendas nº 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37; Rose de Freitas 

(PODEMOS-ES) – emenda nº 39 e Weverton (PDT-MA) – emendas nº 26, 27 e 28. 

Foi indicado o senador Paulo Paim (PT-RS) para ser o relator. 

Emenda nº 26 – exemplo de emenda modificativa e supressiva; 

Emenda nº 37 – exemplo de emenda aditiva, modificativa e supressiva. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137508
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7978919&ts=1563232963928&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7979069&disposition=inline


 

A emenda 2 e emenda 4, apresentadas pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN) parecem 

conflitantes mas não são, pois  a nº 2  acrescenta ao texto principal o art. 578-A, já a de 

nº 4 retira do texto do artigo 578 as palavras “empregador ou trabalhador autônomo” e 

acrescenta o Parágrafo único. 

Outro exemplo são a emenda 5 e emendas 6, apresentadas também pelo senador Jean Paul 

Prates (PT-RN), que são idênticas com uma leve diferença na justificativa (provavelmente 

apresentadas em duplicidade). 

No momento presente se aguarda a emissão de relatório pelo senador Paulo Paim (PT-

RS) para ser apreciado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS).   

 

Brasília-DF, 17 de julho de 2019 

 

Relações Institucionais da CNTC 

É permitida a reprodução deste desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7979069&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7978777&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7978784&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7978789&disposition=inline

