QUADRO DE TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES
Prazos: 10 SESSÕES (PRIORIDADE); 40 SESSÕES (ORDINÁRIA)
Plenário
apresentação
e leitura da
proposição
por deputado
ART. 132. III
(RICD)

Solicitação de urgência
constitucional pelo
Presidente da República
a qualquer tempo – (art.
64, par. 1ª CF c/ art. 200
par. 1ª / RICD)

1ª
Secretaria da
Câmara
proposição
apresentada
pelo Pres. da
Republica
Senado
Federal p/
revisão na
Câmara (art.
61 a 65, CF)

DEVOLUÇÃO

RETIRADA

A

C

INÍCIO
APENSAÇÃO

SGM
Recebimento de
proposição
 Numera
 Data
 Publica no DCD
em avulsos
(art. 137 RICD)

Pareceres
divergentes de
Mérito

E

Pareceres
Contrários de
todas as
Comissões de
Mérito

CCP
-Publicação da
Proposição e
Pareceres das
Comissões
-Remessa a
mesa até a
sessão
subsequente
(Art. 58 CDI
C/C Ato da
Mesa 177/89)

(Art. 52, par. 4º)
Requerimento de
inclusão da
proposição na
ordem do dia da
reunião seguinte
quando esgotados
os prazos
CCP
Publicação do aviso
na ordem do dia das
comissões sobre a
abertura do prazo p/
apresentação de
emenda (por
qualquer Deputado)
2 a 5 sessões (art.
118 e 119 e PAR 1ª
RICD) a C/C mesa
177/89

Comissão
Designação Relator
(art. 41, VI e 49
RICD)

Início
Audiência
Início
desapensação

E

Início
Redistribuição

F

Requerimento de
prorrogação do prazo
p/ relator
(Art. 52, par. 2º RICD)

Parecer
do Relator
com
substitutiv
o (exceto
comissão
terminativ
a)
Art. 119
Par. 3º
RICD)
Parecer do
Relator
sem
Emendas
ou sem
substitutivo
ou Parecer
do Relator
com
Emendas.

Pareceres das
Comissões
integralmentes
favoráveis e
contrários a
matéria passa a
ser da
Competência do
Plenário
(art. 24. N “g” CD)

Mesa –
Abertura de
prazo de 5
sessões para
apresentação
de recurso
contra poder
conclusivo de
Comissão
(Art. 58, 2ª In
fine e 132 par.
2º RICD)

Mesa
-Abertura de prazo de
5 sessões p/
apresentação de
recurso contra Poder
Conclusivo de
Comissão
(Art. 58 2º I INFINE)
CF c/c arts. 58 par. 3º
e 132 par. 2º RICD

Proposições
submetidas ao
Plenário, a partir
da apreciação
pelas comissões
terminativas

Havendo
recurso
apoiamento de
1/10 dos
Deputados

Plenário
Inclusão do
recurso na
ordem do dia

Não havendo
Recurso

A proposição é
arquivada
(Art. 133 RICD)

Provido o
recurso a
matéria passa
a ser da
competência do
Plenário
(Art. 132, Par.
2º RICD)

Comissão
Poder terminativo
(mesmo Quadro de
Tramitação nas
Comissões exceto:
incidenciais
correlacionadas à
Comissões de Mérito

Parecer do Relator
às Emendas com
novo substitutivo

Parecer do Relator
às Emendas sem
substitutivo

Comissão
Discussão
de matérias
(art. 57 VII
art. 50)

F

B

Parecer da
CFT pela
inadequação
financeira ou
orçamentária
(art. 34, II CD)

Recurso contra
decisão
terminativa de
Comissão

Mesa
– Abertura de
prazo de 5
sessões para
apresentação
de recurso
contra Poder
Terminativo de
Comissão
(Art. 54, 58 c/c
144 RICD)

Havendo
recurso
(apoiamento de
1/10 dos
Deputados)

Plenário
inclusão
recurso na
ordem do dia

Plenário
Inclusão do
recurso na
ordem do dia

Improvido o
Recursos
(Art. 58, por 4º
RICD)
Não havendo
recursos
(Arts. 58 par. 4º
RICD)

A Proposição é
encaminhada a CCJC
para elaboração e
aprovação da
redação final
(Ato da Mesa 177/79)

A – Devolução da Proposição – Art. 137, par. 1º. RICD
B – Apensação da Proposição – Arts. 139, 142 e 143 RICD – Prazo: até antes do pronunciamento da única ou primeira Comissão de Mérito.
C – Retirada da Proposição – Arts. 104, caput e parágrafo. Art. 114 VII, RICD – Prazo: em qualquer hora do andamento da proposição.
D – Desapensação da Proposição – Arts. 139, 142 e 143 RICD – Prazo: até antes do pronunciamento da única ou primeira Comissão de Mérito.
E – Audiência de Comissão – Art. 117, VIII e 140. RICD – Prazo: até o pronunciamento da última Comissão de Mérito.
Redistribuição da Proposição – Art. 141. RICD – Final do prazo de apresentação e emendas na última Comissão de Mérito, previsto no art. 119, II e par. 1º RICD.
Obs.: as Comissões Terminativas (CCJC e CFT), podem funcionar também como Comissão de Mérito. Quando isso ocorrer, sua apreciação será ao mesmo tempo a
matéria do Mérito e a Terminativa.

CCP
Publicação:
Termo de
recebimento de
Emendas,
Parecer do
Relator e
Parecer da
Comissão avulso
da “1ª”
Comissão
Avulso “B”
(da 2ª
Comissão, ETC),
(Ato 177/84)

Provido o
recurso o
Parecer da
CCJ/CFT será
apreciado pelo
Plenário, em
apreciação
preliminar
(Art. 144 RICD)

A proposição é
Arquivada

Próxima
Comissão
observar o
mesmo
quadro de
Tramitação
nas
Comissões
devendo a
Comissão
examinar a
proposta
inicial parecer
(ES)
oriundo(s)
da(s)
Comissões
anteriores.
Observação
Segundo matéria
distribuída a 3
Comissões de
Mérito e ocorrendo
uma 2ª Comissão
proferir parecer
integralmente
divergente de
outra a matéria
passa a ser da
competência do
Plenário.

Fim
desapensação

D

Não havendo
Emenda
Saneadora

Aprovado o Parecer
Quando a preliminar
a proposição é
arquivada
Rejeitado o Parecer
quando a preliminar
a matéria continua a
sua tramitação
normal

Não Havendo
Recursos
Havendo
Emenda
Saneadora

Rejeitada a Emenda
Saneadora e
aprovada o Parecer,
quando a preliminar
proposição é
arquivada
(Art. 145, par. 3º
RICD)
Acolhida a Emenda
Saneadora ou Rejeitada
a Emenda Saneadora e
rejeitado o Parecer
quando a Preliminar a
matéria continua a sua
tramitação normal
(Art. 145, par. 2º a 3º
CD)

Provido o recurso a
matéria passa a ser
da competência do
Plenário
(Art. 132, Per.
2º CD)
PLENÁRIO

Comissão
votação da
matéria –
adotado o
parecer do
relator: será tido
como parecer da
comissão, não
adotado o
parecer do
relator: a
redação do
parecer
vencedor será
feita até a
revisão seguinte
pelo relator
substitutivo.
(Art. 183, art. 50
III, “d” c/c art. 57,
X e XII, RICD)

Improvido o
Recurso

Pareceres
Terminativos
Favoráveis

Havendo
recursos
(apoiamento de
1/10 Deputados)

Comissão
Abertura de
prazo p/
apresentação
de
destaques:
(só p/
membros de
comissão) 2
a 5 sessões
art. 161)

Fim
Apensação

Da CCJC
Pela
inconstitucionalidade ou
Injuricidade
Art. 54, 1, RICD

Improvido o
Recursos

Comissão
publicação do
aviso na ordem
comissões
sobre a
abertura de
prazo para a
apresentação
de Emendas ao
substitutivo: (só
para membro
da Comissão)
2 a 5 sessões
(art. 119 I. CD
C/C Ato da
177/69

Pedido de visita
de proposição:
por 2 sessões e
até o
encerramento
das discussões
(arts. 41, XI c/c
57 XVI RICD)

Fim
Redistribuição

Pareceres
Favoráveis das
Comissões com
Divergências

Recursos
contra decisão
conclusiva de
Comissão

Após a
Deliberação da
última
Comissão

SGM
Distribuição as
Comissões, em 2
sessões, por
despacho do
Presidente
(art. 138 RICD)
(art. 141 RICD)

Requerimento de
inclusão da
proposição imediata
na ordem da
apreciação
apoiamento de 1/3
dos membros (Art.
52, par. 5ª CD)

D

Parecer
Favoráveis
convergentes
de todas as
Comissões de
Mérito

Fim
Audiências

B

SGM
Distribuição a
comissão especial
(mais de três
comissões de mérito)
em 2 sessões, por
despacho do
Presidente
(art. 34, II RICD)

Protocolo geral
ou gabinete do
Pres. da CD
proposição
apresentada
pelo STF –
Tribunais
Superiores
Procurador
Geral da
República ou
cidadãos (art.
61, CF)

Proposição já
tramitaram por
todas as
Comissões de
Mérito

As matérias do art.
24 II “A a H” ver
art. 58, 2ª ICF
RICD são da
competência do
Plenário

Envio da
proposição
pendente de
parecer à
Comissões
seguinte, pelo
Presidente da
Câmara, quando
esgotados os
prazos (de ofício
ou requerimento)
Art. 52 par. 6ª
RICD)

CCJR aprovada a
redação final, a
proposição é
encaminhada a mesa
(Art. 58 par. 5º. RICD)

Possibilidade de reunião
conjunta das comissões no
caso da proposição ter sido
aprovada com Emendas por
mais de uma Comissão ou
quando houver caracterização
de pareceres favoráveis das
comissões com divergências:
por iniciativa da CCJC

(Art. 48, par 1º CD)

Mesa
-Envio ao Senado para
atuar como casa
revisora
(Art. 65 CF)

Mesa
-Envio a Presidência da
República ou quando a
casa iniciadora for o
Senado e não houve
Emenda na Câmara
(Art. 66, CF)

