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Congresso Nacional



O PROCESSO LEGISLATIVO
O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - Emendas à constituição - Proposta de emenda à constituição (PEC)

II – Leis complementares - Projeto de lei complementar (PLP )

III – Leis ordinárias -> Projeto de lei (PL / PLC / PLS)

IV – Leis delegadas - Projeto de resolução (PRC)

V – Medidas provisórias - Projeto de conversão (PLV)

VI – Decretos legislativos - Projeto de decreto legislativo (PDC)

VII – Resoluções - Projeto de resolução (PRC)

No caso do Parlathon 2018, as equipes devem desenvolver um aplicativo que acompanhe a
tramitação de um PROJETO DE LEI nas duas Casas legislativas.



O processo legislativo ordinário é bicameral, ou
seja, requer a manifestação das duas Casas legislativas
(Câmara dos Deputados e Senado Federal) para a
elaboração das leis.

O projeto aprovado pelas duas Casas é enviado à
Presidência da República, para sanção ou veto. Se for
rejeitado em qualquer Casa, será arquivado.
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CASA 
INICIADORA

Recebe, emenda, 
discute e vota

CASA REVISORA

Emenda, discute e 
vota

CASA 
INICIADORA

Se o texto for 
alterado na Casa 

revisora

PRESIDÊNCIA

Sanção (veto) e 
promulgação



Casa iniciadora

Comissões

Plenário (*)

Casa revisora

Comissões

Plenário (*)

Casa iniciadora

Comissões

Plenário (*)

Presidência da 
República

Sanção ou veto

Promulgação

Iniciativa legislativa (CF/88 art. 61):
 Deputado, Senador, Comissão;
 Presidente da República;
 Supremo Tribunal Federal;
 Tribunais superiores;
 Procurador-geral da República;
 Cidadãos;

O PROCESSO LEGISLATIVO

(*) A maior parte das proposições tramitam
somente pelas comissões, sem passar pela análise
do Plenário. É o chamado poder conclusivo (CD)
ou poder terminativo (SF).

Tramitação:
Comissões e Plenário (art. 24, I CD)
Comissões (art. 24, II CD) ou (art. 91 SF)



TRAMITAÇÃO BICAMERAL

-> PL nº 6488/2016 na CD (PLC nº 161/2017 no SF)

-> 3 comissões (CD) + 1 comissão (SF)

-> Transformado na Lei ordinária nº 13.609/2018

-> PLS nº 82/2012 no SF (PL nº 4786/2012 na CD)

-> 1 comissão (SF) + 3 comissões (CD)

-> Veto total nº 32/2015

-> PL nº 6437/2016 na CD (PLC nº 56/2017 no SF)

-> Comissão especial (CD) + 1 comissão (SF) + Plenário 
(SF) + comissão especial (CD) + Plenário (CD)

-> Transformado na lei ordinária nº 13.595/2018

Ao tramitar em cada Casa legislativa o projeto de lei recebe um número diferente, pois
as informações encontram-se em sistemas separados.
O sistema precisa intercalar as informações sobre a tramitação dos projetos nas duas
Casas Legislativas.



ESTIMATIVA DE PRAZOS
Comissões 
da Câmara

Urgente: 15 dias 
(simultâneo)

Prioridade: 30 
dias

Ordinária: 90 
dias

Comissões 
do Senado

Urgente: 30 
dias

Normal: 30 
dias

Plenário

Urgente: 20 
dias

Demais: 90 
dias

Presidência da 
República

Sanção ou 
veto: 20 dias

Importante: os prazos acima são somente para estimativa e referência, pois não existem prazos
regimentais para as decisões do Plenário. Além disso, a tramitação de um projeto depende de
diversos fatores, não só de questões técnicas e de cumprimento de prazos.



DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS

- Os projetos são entregues pelo autor na Secretaria-
Geral da Mesa;

- Os projetos semelhantes podem ser apensados
para tramitação conjunta;

- O Presidente define para quais comissões o projeto
será distribuído, conforme a área temática das
comissões e os assuntos tratados no projeto;

Recebimento e 
análise

Apensação

(se for o caso)

Distribuição para 
as comissões 

temáticas



PARECER DA COMISSÃO

- A Câmara dos Deputados possui 25 comissões permanentes;
- O Senado Federal possui 13 comissões permanentes;
- Na Câmara, se a proposição tramitar por mais de três comissões quanto

ao mérito, será criada comissão especial;
- (*) No caso de proposição conclusiva/terminativa, as emendas são

apresentadas somente em Plenário

Distribuição do 
projeto para a 

comissão

Recebimento de 
emendas (*)

Elaboração do 
parecer pelo 

relator

Discussão e 
votação

Comissão seguinte 
ou Plenário ou 

Senado ou 
Presidência



PLENÁRIO

- Nem todos os projetos são deliberados pelo Plenário;
- Um projeto pode perder o poder conclusivo/terminativo e

seguir para o Plenário;
- Se um projeto é conclusivo/terminativo em uma Casa

legislativa, também o será na outra Casa;
- Se o projeto for rejeitado, será arquivado na respectiva Casa;

Discussão
Emendas ou 
Destaques

Votação
Senado 

Federal ou 
Presidência



SANÇÃO, PROMULGAÇÃO E VETO

•Expressa: quando o Presidente da República expressa concordância
com a lei no prazo de 15 dias úteis: “ Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:”

•Tácita: quando não há manifestação expressa do Presidente da
República no prazo de 15 dias úteis (art. 66, § 1º)

Sanção
(art. 66)

•Declara a existência da lei

•Expressa: ocorre simultaneamente à sanção;

•Tácita: o Presidente tem 48h para promulgar a lei. Caso não o faça,
será feita pelo Presidente do SF em 48h ou pelo vice-presidente do
SF (art. 66, § 7º)

•Após a promulgação, a lei precisa ser publicada para ter eficácia

Promulgação

•Pode ser total ou parcial (art. 66, § 1º e 2º)

•Prazo de 15 dias úteis (prazo para sancionar ou vetar a lei)

•O veto é apreciado pelo Congresso Nacional (art. 66, § 4º)
Veto



INFORMAÇÕES RELEVANTES
•Nº e ano: PL nº 4786/2012

•Nº e ano na outra Casa: PLS 82/2012

•Autor: Senador João Filho – PMDB/MA

•Ementa: altera a lei nº 8.878 de 1994, que dispõe sobre ...

•Explicação da ementa: Dispõe sobre a concessão de anistia.

• Forma de tramitação: tramitação conclusiva (não vai a Plenário)

•Regime de tramitação: prioridade

•Tramitação: data, órgão, ação (... vários registros ...)

• Situação atual: vetado integralmente

Câmara 
dos 

Deputados

•Nº e ano: PLC nº 161/2017

•Nº e ano na outra Casa: PL nº 6488/2016

• Iniciativa: Deputado Hugo Leal (PSB/RJ)

•Ementa: altera a lei nº 9.478 de 1997, que dispõe sobre...

•Explicação da ementa: define a forma de distribuição de royalties.

• Forma de tramitação: tramitação terminativa (não vai a Plenário)

•Regime de tramitação: normal

•Tramitação: data, órgão, situação, ação (... vários registros ...)

• Situação atual: transformado em norma jurídica com veto parcial

Senado 
Federal



FIM

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente sessão.

Obrigado!

Robson Luiz Fialho Coutinho (robson.coutinho@camara.leg.br)

Departamento de comissões - Câmara dos Deputados

Plenário - Encerramento da sessão.mp4

