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ERRATA 

Após a publicação. foram constatadas algumas falhas datilográficas 
envolvendo as convenções existentes na coluna 2 do Mapa n• 1, tomando-
se necessárias as seguintes correções. 

A) Onde se lê Leia-se Onde se lê Leia-se 

p.2 C R-CC CR-CC p.77 C R-CC CR-CC 
p.02 p.02 IÜ1 p.71 

p.S CC.p05 C R-CC C R-CC C R-CC 
p.OS p.71 p.71 

p.6 CC.p05 C R-CC p.79 C R-CC C R-CC 
p.OS p.73 p.73 

CC.p.06 CR-CC p.183 C R-CC C R-CC 
p.06 p.169 p.169 

p.12 C R. CC CR-CC p.222 C R-CC 'CR-CC 
p.10 p.10 p.205 p.205 

p.13 CR-CC C R-CC p.228 C R-CC CR-CC 
p.12 p.12 210 p.21o 

p.15 C R. CC CR.20.0! -CC C R-CC 
p.01 p.01 211 p.21 1 

p.16 C R. CC C R-CC 
p.14 p.14 

p.17 C R. CC C R-CC 
p.15 p.15 

p.18 CR-CC CR-CC 
Fls.15 p.15 

CR.20.09.88 CR.20.09 
Fls.11 p.11 

p.32 CR-CC CR-CC 
p.28 p.28 

p.38 CR.13.09.88 CR.13.09 
p.04 



B) Desconsiderar as convenções abaixo relacionadas: 

p.S CC pOS 

p.61 CR-CC 
p56 

p.75 CR-CC 
p 69 

p.79 C R. CC 
p73 

p.82 C R-CC 
p 76 

p.91 CR-CC 
p 85 

p.99 CR-CC 
p.93 

p.122 CR-CC 
p 116 



ORIENTAÇÃO AO LEITOR 

Para melhor compreensão desta obra, convém lembrar a distri
buição dos trabalhos constitucionais: 

1) Subcomissões Temáticas - elaboração dos dispositivos 
constitucionais por subtemas; 

2) Comissões Temáticas- elaboração dos Capítulos, por temas; 
3)Comissão de Sistematização - elaboração dos Títulos, siste

matização dos dispositivos aprovados pelas Comissões e elaboração do 
Projeto de Constituição; 

4) Plenário da ANC - discussão e votação de toda a matéria; 
5) Comissão de Redação- redação final da matéria aprovada. 

Esta obra compõe-se de três volumes, com cinco mapas 
demonstrativos das etapas da ANC durante o processo de elaboração do 
texto constitucional. A seguir, apresentamos o conteúdo de cada um , bem 
como a melhor forma de pesquisá-los. 

VOLUME I 

Formado por um único mapa, expõe o resultado dos trabalhos 
realizados na Comissão de Sistematização, no Plenário e na Comissão de 
Redação. Contém, apenas, as matérias aprovadas. 

MAPA N°. 1: DEMONSTRATIVO DA ELABORAÇÃO DO TEXTO CONSTI

TUCIONAL 

Permite acompanhar o desenvolvimento de cada dispositivo 
constitucional, desde a primeira votação na Comissão de Sistematização 
(1°. e 2•. Substitutivos), passando pelo Plenário (1°. e 2•. turnos, Projetos 
"A" e "B"), até a sua redação final na Comissão de Redação (Projeto "C"). 
Remete para o número das respectivas votações, as quais encontram-se 
retratadas nos mapas nos. 2 e 3, contidos no volume 11, inclusive, com a 
localização dos debates. 

O mapa está estruturado em 1 O colunas, partindo do texto final 
para o inicial. 

3 



Coluna 1: Constituição (1988) 
- Contém o texto aprovado. 

Coluna 2: Projeto "C" 
-As convenções CR e CC correspondem, respecti

vamejlte, aos textos preparados pela Comissão de Redação e pela 
Comissão Revisora da equipe do Professor Celso Cunha. Os números das 
páginas que acompanham as convenções remetem para os documentos 
elaborados pela Comissão de Redação e pela equipe do Professor Celso 
Cunha e que se encontram arquivados na Seção de Documentos Legislati
vos da Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e Informação 
da Câmara dos Deputados. 

Foram adotadas as seguintes combinações: 

a) CR-CC (grifado no todo), indicando que houve consenso entre as 
propostas de redação. 

Exemplo: CR-CC 
p. 02 

- consenso entre as propostas de redação apresentadas pela 
Comissão de Redação e pela Comissão do Professor Celso 
Cunha, com citação da página onde se encontra o dispositivo. 

b) CR-CC 04; CR-CC (grifado em parte), indicando que houve 
prevalência de uma prbposta sobre a outra. 
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Exemplo: CR-CC 
p.13 

- prevalência da proposta da Comissão de Redação sobre a da 
Comissão do Professor Celso Cunha. com citação da página onde 
se encontra o dispositivo; 

Exemplo: CR-CC 
p. 03 

- prevalência da proposta da Comissão do Professor Celso 
Cunha sobre a da Comissão de Redação. com citação da página 
onde se encontra o dispositivo; 

Exemplo: CR-CC 
p. 20 

- alteração de redação na proposta introduzida pela Comissão 
do Professor Celso Cunha e aprovada pela Comissão de 
Redação, com citação da página onde se encontra o dispositivo; 

Exemplo: CR.14.09.88 e CR.14.09.88 
p.03 p.18 



-a existência ou não de grifo indica que, na data registrada, 
houve alteração do texto constitucional introduzida pela 
Comissão de Redação, superficialmente ou de forma mais 
significativa. 

Coluna 3: Projeto "B" 
Indica os dispositivos constitucionais votados no 2". 

turno que, às vezes, com alteração da sua ordem, constituíram o Projeto 
"C" (Redação Final). 

Exemplo: Art. 5". XLVI 
- os dispositivos grifados indicam alterações ocorridas durante 

a votação e mantidas no texto final. 

Coluna 5: Projeto "A" 
Indica os dispositivos constitucionais votados no 1". 

turno e que constituíram o Projeto "B". 

Colunas 4 e 6: número das votações , em Plenário, no 2". 
turno (Projeto "B") e no 1" turno (Projeto "A"), e algumas infor
mações complementares, sendo que: 

- na 43
. coluna, a convenção "B", seguida de algarismo romano, 

indica o número da página do Projeto "B" onde se encontra o 
dispositivo constitucional; 

Exemplo: "B", V 

- a presença do número grifado revela que a matéria foi destaca
da, alterada e votada.; 

Exemplo: 753 

- o número, entre parênteses, indica a matéria não destacada, 
não votada ou votada sem alteração do texto; 

Exemplo: (007) 

a inexistência de registros nessas colunas significa que não 
houve votação da matéria, no 2"- turno, conservando-se, no texto 
final, o aprovado no 1". turno. 

Obs.: A indicação do DANC, com a data da sessão entre parênteses, segui
da de página, remete para o texto da votação, quando o número da mesma 
não se encontra explicitado. 

Exemplo: DANC 
(03.02.88) 
p.6251 
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Colunas 7 a 10: Sistematização 
Demonstrativo das votações das matérias dos 

1 o e 2° Substitutivos na Comissão de Sistematização, sendo que: 

-o número simples indica o número da votação da matéria. 
Exemplo: 8 

- o número grifado indica que a matéria dessa votação foi conside
rada, no texto final, da forma apresentada no 1°. Substitutivo, 
com alteração. 

Exemplo: H 

- o número entre parênteses indica que a matéria dessa votação 
foi aprovada no Plenário, sem alteração do texto do 1°. Substituti
vo. 

Exemplo: (354) 

- as colunas com traço demonstram que a matéria não fazia parte 
dos projetos anteriores, tendo surgido por adição ou desmembra
mento de outra. 

Exemplo: Art. 1°., IV, do texto constitucional. (Apareceu na 
votação do 1°. turno, em conseqüência do desmembramento do 
art. 1°.) 

VOLUME 11 

Apresenta dois mapas e retrata as votações ocorridas na 
Comissão de Sistematização (1 o e 2° Substitutivos) e no Plenário (Projeto 
"A", 1° turno e Projeto "B", 2° turno). Envolve as matérias aprovadas e rejei
tadas, com remissão para as páginas do DANC, onde os textos integrais 
das discussões dos dispositivos constitucionais poderão ser acessados. 

MAPA N° 2 DEMONSTRATIVO DAS VOTAÇÕES NA 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

Constituído de 9 colunas, indica o número da votação com 
o respectivo resultado, referências para a localização do texto no DANC 
(Suplemento "C") e, ainda, indicação do autor do Destaque e da Emenda, 
com a matéria votada. 
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MAPA N° 3: DEMONSTRATIVO DAS VOTAÇÕES EM 
PLENÁRIO NOS 1° e 2° TURNOS 



Constituido de 7 colunas, registra o número das votações 
e dos respectivos resultados, além das referências para localização dos 
textos no DANC. 

VOLUME 111 

Apresenta 2 mapas que remetem às reuniões das 
Comissões e Subcomissões da ANC, com destaque dos assuntos tratados. 

MAPA N° 4: CONTROLE DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES E 
SUBCOMISSÕES 

Organizado em ordem cronológica das reuniões realizadas, 
por Comissões e Subcomissões, apresenta número, data, hora e destaque 
de assuntos. A recuperação textual da matéria se dá pela coluna "DANC 
(publicação)", com data, número e página do Suplemento onde se encontra 
registrada a ata dos trabalhos. 

MAPA N° 5: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Organizado por Comissões e Subcomissões, indica o 
número e a data da reunião, o nome e a qualificação do expositor, o assun
to tratado, além de coluna para observações. 

Na recuperação da íntegra da audiência, o leitor deverá recor
rer ao Mapa n' 4, pela respectiva Comissão ou Subcomissão. 

Ao final, o volume traz o índice onomástico dos expositores. 

7 


