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Apresentação 

Designação 
de relator na 

CCJC

5 sessões para  
debate e 

emendas de 
redação na CCJC

Leitura do 
parecer do 

relator

Pedido de 
vista 

Votação do 
parecer do 

relator 

Comissão de Constituição Justiça e Cidadania 

Verificação de admissibilidade da PEC, ou seja, se ela
pode tramitar na Casa, se não atinge cláusulas pétreas,
como:

➢ forma federativa do Estado;
➢ o voto direto, secreto e universal;
➢ a separação dos poderes e os direitos e garantias

individuais.

Nesta etapa a matéria pode receber apenas emendas
de redação, sem que essas alterações sejam no mérito
da proposta. Se aprovada a PEC será analisada em
Comissão Especial (CE).

CÂMARA DOS DEPUTADOS



Presidente 
designa 

Formação da 
Comissão 
Especial 

Indicação dos 
membros -
Eleição da 

mesa -
Indicação do 

Relator

A CE funciona 
por 40 sessões 

sendo as  10 
primeiras para 

emendas 

Parecer do 
Relator

Pedido de 
vista

Comissão especial

o 40 sessões para análise do mérito da 
proposta;

o 10 primeiras para emendas. 

Emendas ao texto - apoio de 171 deputados. 

Parecer do relator/pedido de vista.

Após votação na comissão especial a matéria segue 
para análise do plenário da Casa.    

CÂMARA DOS DEPUTADOS



Leitura do 
parecer e 
discussão 

Votação 1º 
turno

Votação 2º 
turno

Em plenário, inicia-se a discussão da matéria com a leitura do
parecer. O relator da proposta pode acatar emendas
aglutinativas, com base nas emendas já apresentadas
anteriormente na Comissão Especial.

A votação da matéria se dará em dois turnos com um intervalo
de cinco sessões entre uma e outra. São necessários 308 votos
em cada turno.

CÂMARA DOS DEPUTADOS





Planário – 1º turno

Apresentação de 
emendas. Havendo 
emendas retorna a 

CCJ

CCJ – 30 dias 
para 

designação de 
Relator 

discussão e 
votação do 

parecer

Apresentação 
e leitura em 

plenário 
encaminhada 

par CCJ

Comissão de Constituição Justiça e Cidadania 

A proposta será distribuída à CCJC para debate de
admissibilidade e mérito com prazo regimental de até 30
dias.

Podem ser proposta mudanças no texto pelos membros
da Comissão e caso o parecer do colegiado conclua pela
apresentação de emenda deverá conter assinatura de
senadores que, complementando as dos membros da
comissão, compreendam, no mínimo, um terço dos
membros do Senado, ou seja, 27 senadores.

Entre a aprovação na CCJC e o envio para o plenário terá uma intervalo de cindo dias. 

SENADO FEDERAL



1º turno - Plenário do Senado

• O texto pode receber emendas nessa 
fase. Caso isso ocorra será reanalisado 
na CCJC. 

2º turno – Plenário Senado

• Após 5 dias úteis o plenário poderá
deliberar o segundo turno. Nesta fase só
são permitidas emendas de redação.

SENADO FEDERAL

Na fase de discussão no plenário podem ser 
apresentadas emendas, desde que subscritas 
por no mínimo 1/3 dos senadores, ou seja 27 
senadores, durante cinco sessões deliberativas.

Encerrada a discussão com emenda, o texto 
retorna à CCJC para parecer em cinco dias 
improrrogáveis. 

Em seguida a matéria será incluída na Ordem do 
Dia, em fase de votação. 

Encerrada a discussão sem emenda, votam-se os 
dois turnos, com intervalo no mínimo de cinco 
dias úteis entre o primeiro e o segundo. 





Perfil Ideológico



Perfil Ideológico
93



255

117

141

Apoio Consistente Apoio Condicionado Oposição

Apoio 

consistente

Apoio 

condicionado

Oposição

255- PSL, PP, PR, 

DEM, PSD, PTB, 

PRB, Pode, PSC, 

PHS, PRP e DC

117 -MDB, PSDB, 

SD, PPS, Novo, Pros, 

Avante, Patri, PMN 

e PTC

141 -PT, PSB, 

PDT, PCdoB, 

PSOL, Rede, PV 

e PPL

Apoio provável Câmara



Apoio 

consistente

Apoio 

condicionado

Oposição

37- PSL, PP, PR, 

DEM, PSD, PTB, 

PRB, Pode, PSC e 

PHS, 

27 -MDB, PSDB, SD, 

PPS, Pros e PTC

17 -PT, PSB, 

PDT e Rede
37

27

17

Apoio Consistente Apoio Condicionado Oposição

Apoio provável Senado
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