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O artigo terƒ como objetivo explicitar algumas dificuldades enfrentadas na elabora•€o
de um estudo emp†rico com proposi•„es legislativas e suas respectivas justifica•„es. A pesquisa faz
parte da disserta•€o de mestrado “Legislar pela exclus€o social: um estudo da atividade legislativa
sobre cumprimento da pena de 1984 a 2011” (2011), desenvolvida no Programa de Pˆs-gradua•€o
da DireitoGV e com apoio da Funda•€o de Amparo ‰ Pesquisa do Estado de S€o Paulo (FAPESP).
Proposi•€o legislativa Š um termo genŠrico para designar instrumentos de trabalho do
Poder Legislativo (federal, estadual ou municipal), especificamente os projetos de lei
(complementar, ordinƒria e delegada) e as propostas de emenda ‰ Constitui•€o1 , que d€o in†cio ao
processo legislativo. No caso do Congresso Nacional (poder legislativo federal), as regras gerais
sobre processo legislativo est€o definidas na Constitui•€o Federal (arts. 59 e ss.), em lei
complementar (Lei Complementar n‹ 95/1998) e nos regimentos internos da CŒmara dos Deputados
e do Senado Federal.
Na prƒtica, a proposi•€o legislativa Š um documento com uma proposta de elabora•€o
ou altera•€o de lei (em sentido amplo). AlŠm do texto normativo, o documento contŠm uma
“justifica•€o”, oportunidade na qual se apresentam os argumentos destinados a demonstrar a
necessidade da nova norma. Publica•„es oficiais do Congresso Nacional orientam os parlamentares
a escolherem argumentos que sejam “coerente[s], congruente[s] e suficiente[s] para amparar a
proposta legislativa” (SENADO FEDERAL, 2006: 45). No mais, o texto deve “cobrir todos os
aspectos necessƒrios ao convencimento quanto ‰ necessidade de aprovar a proposi•€o”. A
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A Constitui•€o Federal, no art. 59, prevŽ ainda outros instrumentos legislativos, como as medidas provisˆrias,
decretos-legislativos e resolu•„es. Contudo,este texto limita-se a abordar o estudo dos projetos de lei e propostas de
emenda ‰ Constitui•€o.

justifica•€o, deste modo, Š valorizada pelas regras do jogo pol†tico que imperam na esfera
legislativa, espa•o no qual o parlamentar apresenta argumentos de convencimento de sua proposta.
Durante a elabora•€o da pesquisa, constatou-se que estudos emp†ricos com proposi•„es
legislativas s€o bastante difundidos na ciŽncia pol†tica e na sociologia, mas bastante escassos no
direito. Outra percep•€o Š a de que a maior parte das pesquisas desenvolvidas pelas ciŽncias sociais
volta-se ‰ anƒlise quantitativa das proposi•„es e, em menor quantidade, ‰ anƒlise qualitativa do
conte‚do da proposta – ou seja, o objeto normativo (dispositivo legal) que se pretende alterar pela
proposi•€o. AtŠ hoje, tomou-se conhecimento de apenas uma pesquisa que prop•s ao estudo
sistemƒtico das justifica•„es das proposi•„es2 .
O artigo parte da premissa de que o estudo sistemƒtico de proposi•„es legislativas e
suas justifica•„es ainda Š pouco explorado pelas ciŽncias humanas aplicadas, e pode ser um
instrumento emp†rico relevante para se compreender o processo de elabora•€o das leis e da
constru•€o do ordenamento jur†dico e, alŠm disso, identificar os objetivos e as raz„es apontados
pelo parlamentar para justificar a edi•€o da norma e os limites de sua aplica•€o pelo Judiciƒrio.
Este artigo divide-se em quatro tˆpicos: no primeiro ponto explicarei o que Š
proposi•€o legislativa e o processo legislativo federal; no segundo ponto irei relatar o caminho
percorrido no desenho do universo de proposi•„es analisadas na pesquisa; o terceiro tˆpico dedicase ‰ narrativa da constru•€o do formulƒrio e a coleta de dados; por fim, o quarto tˆpico traz alguns
apontamentos sobre as possibilidades e limites na interpreta•€o dos dados constru†dos a partir de
proposi•„es legislativas.
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A pesquisa de Machado et alii, “Atividade legislativa e obstƒculos inova•€o em matŠria penal no Brasil” (2010) uma
das primeiras pesquisas na ƒrea do direito a realizar uma anƒlise sistemƒtica de proposi•„es legislativas.

