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RESUMO 

 

Este estudo analisa as formas de atuação dos grupos de pressão na Câmara dos Deputados, 
no sentido de influenciar o processo legislativo para defesa de interesses. Os 
esclarecimentos são dados à luz do papel dos grupos de representação em uma democracia 
representativa, como a brasileira, a partir da sua participação direta na formulação de leis 
e na definição de políticas públicas, como fonte de informações dos anseios da sociedade 
e agente fundamental nas tomadas de decisões públicas. O processo legislativo, 
especificamente da Câmara do Deputados, é o meio pelo qual o direito estatal é positivado 
e, portanto, foco de estudo do trabalho. Os representantes legitimados dos grupos de 
interesse, na condição de instrumentalizar a defesa de pleitos, exercem atividade 
conhecida por lobby e, ao praticar essas ações, caracterizam as organizações 
representadas como grupos de pressão. Nesse sentido, lobby é a atividade legítima de 
defesa de interesses de grupos de pressão, pela troca de informações com órgãos públicos, 
com o objetivo de influenciar as decisões do Estado. Esse ofício pode se desenvolver pela 
forma aberta, com utilização de canais formais da Administração Pública e dentro dos 
preceitos legais, e pela forma oculta, manifestada por relações privadas e à margem da 
lei. O exercício da atividade de lobby depende da organização e da estruturação dos seus 
trabalhos, com, entre outros, unidade na defesa do interesse e clareza na comunicação. A 
partir da identificação e do conhecimento da legislação pertinente e da estrutura funcional 
da Câmara dos Deputados, especialmente ligada aos meios formais para influenciar no 
processo legislativo, os objetivos almejados pelo lobby podem ser alcançados e os limites 
da sua atuação conhecidos. Assim, os canais do lobby aberto, objetos de avaliação sob a 
ótica da democratização dos acessos formais para geração de leis mais eficazes em relação 
às necessidades da sociedade brasileira, são analisados por representantes legítimos de 
grupos de interesse do Brasil. 

 

Palavras-Chave: Grupos de pressão; grupos de interesse; Câmara dos Deputados; 
processo legislativo; política pública; lobby. 
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INTRODUÇÃO  

 

Ao partir da premissa de que a sociedade brasileira é complexa e munida de 

interesses distintos, a formação e a atuação de grupos de representação em uma 

democracia representativa são complementares ao ofício do Poder Legislativo, quando da 

criação de leis de acordo com as necessidades e os anseios da sociedade, uma vez 

impossibilitada a aplicação dos preceitos de democracia direta na forma da participação 

dos cidadãos sem intermediação de grupos organizados. 

Os grupos de representação da sociedade civil organizada exercem papel de 

influência no processo legislativo ao representar interesses de indivíduos e de empresas, 

os quais legitimam tal mediação em complemento ao exercício do sufrágio universal no 

Brasil. 

O estudo da atuação desses intermediários na forma de grupos de interesse e de 

pressão, quando da tentativa de influenciar políticas públicas a seu favor, especificamente 

no processo legislativo da Câmara dos Deputados, é importante para a análise da 

eficiência e da eficácia dos canais formais à disposição da sociedade civil para 

participação efetiva na elaboração das leis. 

O papel dessas representações no processo legislativo é determinante na 

construção das relações sociais. A atuação de parlamentares como representantes do povo 

e, consequentemente, de grupos sociais, é uma forma de exercício de poder. Ela deve ser 

analisada, na sua forma e no seu mérito, pelo uso dos acessos públicos disponíveis ao 

cidadão e aos grupos de interesse para a prática de defesa dos pleitos dos representados. 

Dessa forma, a presente pesquisa contribui para responder ao seguinte problema: 

se os canais formais ou públicos de atuação direta da sociedade civil organizada na 

Câmara dos Deputados fossem mais amplos, transparentes e democráticos, o Poder 

Legislativo poderia gerar leis e ajudar na construção de políticas públicas mais eficazes 

em relação às demandas sociais, especialmente as representadas por grupos de interesse 

legítimos. 
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O cenário de uma democracia representativa regrada por leis construídas a partir 

de procedimentos públicos, transparentes e pré-definidos, onde grupos de interesse 

exercem seu papel social e de ofício, é em que a presente pesquisa se desenvolve. 

 A legitimidade dos grupos de interesse no exercício de suas atividades de mediar 

necessidades dos seus representados, portanto na forma de grupos de pressão, junto à 

Câmara dos Deputados, utilizando-se dos meios formais de participação previstas na 

legislação pertinente, caracteriza o trabalho importante que esses grupos desenvolvem, o 

lobby.  

 O exercício do lobby, principal instrumento de influenciar a Administração 

Pública, por parte dos grupos de pressão, pode ser desenvolvido de forma aberta, 

transparente e em respeito às leis, ou oculto, quando do uso de acessos informais e em 

defesa de interesses estritamente particulares.  

Nesse sentido, a presente pesquisa discorre sobre a atividade organizada do lobby, 

na sua forma aberta, ao identificar e analisar a legislação e a estrutura formal da Câmara 

dos Deputados relacionadas a esse instrumento de influência dos grupos de pressão, ao 

verificar, inclusive, se, na opinião dos próprios grupos de interesse, são eficientes e 

eficazes quando da positivação da produção legislativa em sintonia com a sociedade. 
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1 DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

 

1.1 Conceito 
 
 

 Inicialmente, este trabalho trata de democracia representativa. Para discorrer sobre 

a atuação da sociedade civil no processo legislativo da Câmara dos Deputados, é 

necessário abordar a questão do regime democrático brasileiro, o qual permite a 

participação de representações sociais e políticas na feitura das leis.  

  Dahl (2001) afirma que um dos critérios para uma sociedade se democratizar de 

fato é o atendimento à participação efetiva dos cidadãos nas decisões. Seguindo o mesmo 

raciocínio, Bobbio (1995) define a democracia como uma forma de governo caracterizada 

por um conjunto de regras que estabelece quais indivíduos estão autorizados a tomar as 

decisões coletivas e de que maneira elas são tomadas. Nas palavras de Bobbio (1995):  

(...) para que uma decisão tomada por indivíduos possa ser aceita 
como decisão coletiva é preciso que seja tomada com base em regras 
que estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a tomar decisões 
vinculatórias para todos os membros do grupo, e à base de quais 
procedimentos (BOBBIO, 1995, p. 31) (grifamos). 
 

A regra fundamental, por meio da qual as decisões são tomadas, é a da maioria.  

É importante pontuar que os indivíduos que são colocados em posição de comando e de 

decisão devem estar na presença de alternativas reais, com a possibilidade de escolha 

entre elas, em garantia, por exemplo, aos direitos de liberdade, de opinião, de expressão, 

de reunião e de associação, pressupostos de uma democracia, reforça Bobbio (1995).  

 Ainda segundo Bobbio (1995), a democracia nasceu com viés individualista do 

ponto de vista da vontade de cada um em criar uma sociedade liberal com direitos iguais, 

inclusive em relação à participação dos indivíduos nas decisões comuns. Assim, o 

conceito de democracia direta parte da ideia de que não existiriam corpos intermediários 

dentro do Estado. Porém, o que realmente se vê nos sistemas democráticos é a existência 

de um protagonismo político não dos indivíduos, mas de grupos. Essa constatação 

demonstra o caráter pluralista da sociedade no que diz respeito às formas de acesso e de 

exercício do poder, característica reforçada por outros argumentos do autor, como a 

necessidade de competências técnicas ou de especializações para se ter acesso e voz nos 
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diversos fóruns democráticos, visto a crescente complexidade da sociedade e, 

consequentemente, do aparato burocrático para exercício da democracia, além da falta de 

interesse do cidadão comum em participar diretamente dos processos democráticos. Para 

Bobbio (1995): 

o excesso de participação, produto do fenômeno que Dahrendorf 
chamou depreciativamente de cidadão total, pode ter como efeito a 
saciedade política e o aumento da apatia eleitoral (BOBBIO, 1995, 
p. 39) (grifamos). 
 

O que se percebe nos regimes democráticos, destaca Bobbio (1995), é a presença 

de fato de uma democracia representativa, não permitindo a liberdade como autonomia 

já que nem todos os indivíduos podem participar dos processos decisórios. Para o cientista 

político, a democracia representativa está relacionada com um modelo político no qual: 

as deliberações coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à 
coletividade inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela 
fazem parte, mas por pessoas eleitas para essa finalidade (BOBBIO, 
1995, p. 56) (grifamos).  
 

No processo legislativo, como desenvolve Bobbio (1995), representantes da nação 

debatem com representantes de grupos da sociedade, os quais também debatem entre si e 

falam por interesses particulares, sobre a criação de leis. Relação, inclusive, que se 

intensifica na medida em que a democracia se desenvolve, com a ampliação do acesso do 

cidadão e dos grupos de representação ao exercício dos seus direitos de liberdade de 

associação e de opinião ou de participação nos processos democráticos, inclusive o 

legislativo. Portanto, quanto mais desenvolvida uma democracia, maior é a ampliação de 

tal acesso, assim como também é maior o debate entre os representantes, condição para o 

funcionamento de um Estado democrático e representativo que depende e pauta suas 

decisões a partir de demandas sociais, mesmo, ou até principalmente, provenientes de 

grupos de representação. 

Nesse sentido, um Estado representativo é composto por representantes eleitos 

pela população para composição de instâncias políticas para tomar decisões, de ofício, de 

interesse geral da sociedade, muitas vezes motivados por grupos de representação. 
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1.2 Lei 
 
 

Segundo Silva (2006), ao desenvolver sua teoria sobre a formação das leis, os 

conceitos de sociedade política e de Direito se fazem presentes na concepção de que o 

homem é um ser naturalmente necessitado de convívio social e também condicionado a 

se relacionar entre si, com a finalidade de alcançar um bem comum. 

Silva (2006) explica a evolução histórica da organização do homem em 

sociedades políticas e organizadas em três estágios: do selvagismo, da barbárie e o 

civilizado. Segundo Silva (2006): 

(...) selvagismo (...) às forças da natureza, com rudimentos de vida 
cultural e germe de formação das instituições sociais; ao período da 
barbárie, um sistema de organização social consolidada nas gentes, 
tribos e confederação de tribos, com manifestação embrionária do poder 
político; finalmente, ao período cívico, um sistema de vida humana 
organizado em sociedade política (SILVA, 2006, p. 17). 
 

A partir dessa evolução, conforme explica Silva (2006), a organização em grupos, 

como as tribos no início e depois as grandes sociedades, com regras estabelecidas para os 

membros, é a prova de que o homem, evolutivamente, pensa em governo e em Direito, 

este último como forma de arranjo da vida em sociedade ou das relações entre seus 

membros coordenados para atingir objetivos comuns e, em última instância, justiça.  

Silva (2006) discorre que o sentido de justiça é explicado pelos valores jurídicos 

surgidos das relações sociais. Essas, julgadas como justas ou necessárias à convivência 

organizada e voltada para o bem comum, se traduzem em atitudes, ou seja, o próprio 

Direito. Dessa forma, pode-se afirmar que o Direito é um objeto de cultura, pois reúne as 

atitudes, as condutas, os valores da sociedade e a forma de como isso tudo é regrado. Nas 

palavras de Silva (2006): 

Se a conduta tem, como fim, o valor do justo, o sentido do bem comum, 
diz-se que ela é uma conduta jurídica. A conduta humana é, pois, o 
substrato do valor jurídico; o sentido do Direito é esse valor (SILVA, 
2006, p. 24) (grifamos). 
 

O direito sociocultural, explanado acima, não é o mesmo que direito legislado. 

Este é a tradução da intervenção do Poder Legislativo em normatizar condutas 

específicas, visando interesses pontuais de certo momento histórico. A forma de 

concretizar essas normas, desenvolve Silva (2006), é a lei. O legislador, agente do direito 
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legislado, deve, portanto, atender às necessidades da sociedade, considerando seus 

valores, de forma que traduza o direito cultural para que a norma ganhe juridicidade, ou 

seja, positive aquilo que é difuso, com características de clareza, certeza, obrigatoriedade 

e com vocação de ser permanente. Nesse sentido, a lei é o resultado do trabalho do Estado-

legislador, que tem a prerrogativa de criar leis.  

  De qualquer maneira, ainda segundo Silva (2006), a lei vigorada, como produto 

do processo legislativo, não garante por si só qualidade e relevância. À mesma são 

atribuídas essas propriedades na medida em que ganha mais legitimidade e aceitação a 

partir da vontade geral da sociedade e quando construída de forma democrática. O Estado 

Democrático de Direito surge nessa seara para autenticar a participação do povo no 

processo político de formulação das leis. Nesse sentido, a lei precisa conter características 

de igualdade, justiça e, acima de tudo, legalidade, ou seja, sujeita a uma Constituição 

democrática que abra oportunidades para transformações políticas, econômicas e sociais 

desejadas pela sociedade. A partir do momento que as leis traduzem a Constituição em 

atos necessários e normativos de influência na realidade social, ela ganha importância. 

Dessa forma, Silva (2006) chega à conclusão de que o conceito de uma boa lei 

concentra-se na sua eficácia quanto ao pleno atendimento de uma necessidade de direito 

de uma determinada sociedade. Para se alcançar os resultados pretendidos pela lei, deve-

se considerar a forma como a mesma foi construída, desde a identificação da carência 

social até sua redação final. À essa forma dá-se o nome de Processo Legislativo. 

 
 
1.3 Processo Legislativo 
 
 

A partir do entendimento de que o Estado organiza a sociedade por meio de 

normas jurídicas visando pautar as condutas dos indivíduos, pode-se afirmar que essa 

prerrogativa é uma atividade contínua denominada de legislação. Portanto, o Estado 

possui uma função legislativa trabalhada mediante processos que vão desde a iniciativa 

legislativa até a promulgação da lei, explica Silva (2006). 

Ainda segundo Silva (2006), o processo legislativo é a dinâmica da produção das 

leis. Para tanto, deve-se cumprir ritos processuais em órgãos competentes, com a 
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participação direta de pessoas e de organizações sociais representativas. No Brasil, esses 

órgãos são as Câmaras Legislativas suportadas pelos Poderes Executivo e Judiciário. O 

processo legislativo é formal pela subordinação às determinações da Constituição e dos 

regimentos internos das Casas Legislativas, além de ser a resultante dos diferentes 

interesses sociais.  

A lei, como resultado do processo legislativo, é objeto do mesmo, podendo vigorar 

nas formas de emendas à Constituição, de leis complementares, de leis ordinárias, de leis 

delegadas, de medidas provisórias, de decretos legislativos e de resoluções. As medidas 

provisórias, pelo fato de serem ato com força de lei editadas pelo Presidente da República, 

não são consideradas objeto, apesar de terem procedimento particular de apreciação no 

Congresso Nacional para transformação em lei. O art. 62 da Constituição Federal 

(BRASIL, 2013a), alterado pela Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, 

declara: 

Art. 62 Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 
submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 
(...) 
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 
perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei 
no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por 
igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 
(...) 
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos 
Deputados. 
(...) 
(BRASIL, 2013a, p. 29) (grifamos). 
 

Silva (2006) ainda explica que, dessa forma, o processo legislativo tem a 

finalidade de positivar o direito estatal, o qual é debatido e resolvido por meio de 

procedimentos legais nas Casas Legislativas, com vistas a resolver diferenças sociais. 

Mesmo assim, o fato de uma lei ser positivada nem sempre corresponde a um direito 

sociocultural, ou seja, que traduza uma necessidade ou um anseio da sociedade. Muitas 

vezes, a mesma possui um caráter meramente formal ou é um acerto político dos 

representantes do povo que compõem os órgãos legislativos. De qualquer maneira, essa 

formalidade não fere o conceito de processo legislativo, que continua cumprindo seu 

papel de resolver conflitos por meio de debates de representantes legais da sociedade, 

afirmado pela maioria. 
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Silva (2006) também afirma que os fundamentos do processo legislativo são 

constitucionais e definidos em órgãos incumbidos da legislação, matéria legislativa, 

órgãos cooperados da legislação, titulares de sua iniciativa, discussão, revisão, votação, 

aprovação e rejeição, veto e procedimento de produção das leis. A parte dinâmica ou dos 

procedimentos do processo legislativo, assim como a respectiva estrutura funcional, são 

regradas pelos regimentos internos das Casas Legislativas, comentado especialmente no 

Capítulo III desta pesquisa. 

Segundo Silva (2006), os pressupostos do processo legislativo que corroboram a 

validade das leis produzidas são quatro. O primeiro e mais importante diz respeito à 

existência de órgãos competentes e específicos para elaboração das leis, considerando a 

divisão dos poderes do Estado em Legislativo, Executivo e Judiciário, divisão essa 

nascida na doutrina de Aristóteles e difundida por Montesquieu, tendo seu ápice 

concretizado nas Constituições americanas. O fato de existirem tais órgãos garante a 

existência também do processo legislativo. O segundo pressuposto é a proposição 

legislativa1 ou o projeto de lei fundamentados, que iniciam o processo legislativo. O 

terceiro é a competência legislativa que legitima o Parlamento a exercer seu papel de 

legislar sobre a proposição legislativa. O quarto e último é a capacidade do proponente, 

que atribui competências de titularidade legislativa aos membros das Casas Legislativas. 

Silva (2006) também discorre que os princípios característicos do processo 

legislativo são os próprios procedimentos legislativos. São eles: i) o da publicidade, 

voltado para tornar as deliberações das Casas Legislativas públicas; ii) o da oralidade, 

que diz respeito aos debates que devem ser feitos em viva voz; iii) o da separação da 

discussão e da votação, referente a determinação de que a votação se dê após a discussão, 

a qual deve ser encerrada quando do início da votação; iv) o da unidade da legislatura, 

que define as durações dos mandatos dos parlamentares; e v) o do exame prévio do projeto 

por meio de Comissões Parlamentares. Por último, o processo legislativo deve ser 

registrado e documentado, com o objetivo de organizar os atos, mediante a consolidação 

dos documentos pertinentes a cada matéria legislativa. 

                                                           
1  Segundo definição do caput do art. 100 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (2013), 
“Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara”, podendo, segundo o § 1º do mesmo 
dispositivo, se constituir em “(...) proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, 
requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle”. 
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O primeiro passo para o legislador propor a criação de uma norma jurídica, relata 

Silva (2006), é organizar uma ideia frente a um anseio ou uma necessidade da sociedade, 

muitas vezes de acordo com uma agenda partidária ou governamental, na forma de um 

projeto de lei. O atendimento a esse tipo de demanda deve ser, idealmente, no sentido de 

resolver um problema de fato e não uma situação temporária que irá mudar em um curto 

período de tempo. Como ressaltado anteriormente, a lei deve ter caráter de perenidade e 

de utilidade pública. 

O instrumento do projeto de lei não é uma exclusividade das Casas Parlamentares, 

como, no Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, visto que outras fontes, 

como o Poder Executivo, também possuem prerrogativas para iniciar o rito de criação de 

lei ou de ato com força de lei, como as medidas provisórias. A partir do momento em que 

um projeto de lei é apresentado, Silva (2006) ressalta a necessidade de se observar as 

regras de tramitação da Casa Legislativa, ou seja, os regimentos internos. O cumprimento 

das etapas previstas aumenta as chances da lei ser bem construída sob os aspectos legal e 

de mérito, mas não garante unicamente a eficácia buscada. O sucesso da lei, no sentido 

de alcançar a intenção do legislador, depende também, conforme tratado anteriormente, 

do atendimento de uma necessidade social. 

Cumpre destacar especialmente que, além das etapas previstas pelos regimentos 

internos das Casas Parlamentares, o processo legislativo é impulsionado por grupos de 

representação da sociedade civil organizada, como visto no item 1.1 deste Capítulo, e 

também por vontades políticas suportadas em tradições de condutas e ações não 

regimentadas, que se valem de interpretações das normas e das disposições de artifícios 

normativos para influenciar no trâmite de uma proposição legislativa e, 

consequentemente, na matéria da lei. 

 
 
1.4 Grupos de Representação 
 
 

A teoria desenvolvida por Young (2000) foi tomada como referência, para efeitos 

da presente pesquisa, para retratar a representação política em uma sociedade democrática 

sob a forma de grupos de representação. 
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 Young (2000) fala do processo de comunicação democrática e da sua associação 

a interações face-a-face, ou a sessões parlamentares, em um espaço onde os participantes 

estejam presentes para se defrontar e falar diretamente. Segundo ela, numa democracia 

forte, autoridades públicas e cidadãos devem se encontrar para discutir experiências e 

questões. No entanto, explica, nas grandes sociedades de massa, a democracia é 

descentralizada, assim como a comunicação para debate e decisão. A representatividade 

de certos grupos sociais é fraca ou inexistente, o que evidencia, a partir da expectativa de 

representação das pessoas, que, para a autora: 

 
numa sociedade ampla e com muitas questões complexas, os 
representantes formais e informais canalizam a influência que as 
pessoas podem exercer (YOUNG, 2000, p. 140) (grifamos). 
 

 Young (2000) considera as práticas de representação um importante instrumento 

de inclusão política. Ela conceitua a representação como relacionamento diferenciado, 

não como substituição ou identidade na ausência dos representados, mas de atores 

políticos que se relacionam no tempo e no espaço.  Ela diz que a inclusão na discussão 

pública pode ser promovida por “processos de representação de grupos”, o que não 

enfraquece a participação inclusiva: 

Ao contrário, nas grandes sociedades de massa a representação e a 
participação se requerem uma à outra para que haja uma política 
plenamente democrática (YOUNG, 2000, p. 143).  
 

Os organismos deliberativos são numerosos e dispersos, e a pessoa não pode estar 

presente em todos, ou seja, ela precisa ser representada, até porque os instrumentos de 

prática da democracia direta, ainda que necessários para legitimação de certas decisões 

sociais e para fortalecer Estados Democráticos, como o plebiscito e o referendo, não são 

suficientes para responder a todas as demandas de uma nação, conclui Young (2000).  

 Mesmo que os críticos da democracia representativa acreditem que a participação 

ampliada é alcançada em detrimento da participação cidadã, a relação é simbiótica. A 

autora afirma que as instituições representativas ou os grupos de representação 

necessitam dessa participação para serem eficazes e, por outro lado, o cidadão ou os 

membros de um grupo específico precisam desse tipo de organização para efetivar seus 

pleitos. 

 Young (2000) cita que os institutos de representação formal, as representações 

políticas ou os grupos de representação se estruturam melhor, mesmo em unidades de 
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deliberação pequenas, por possuírem caráter de utilidade pública e com normas de 

responsabilização. É sempre necessário que o representante de um grupo da sociedade, 

por exemplo uma entidade de classe, deva ser legitimado, idealmente, por meio do voto 

e pela prática da prestação de contas, muitas vezes pública e exercida durante toda a 

representação. A obrigação de informar sobre as realizações e os processos utilizados ou 

escolhidos para tanto é chamada accountability, classificada por Miguel (1995) em (i) 

horizontal, quando se refere ao controle que os poderes estabelecidos exercem uns sobre 

os outros e (ii) vertical, relacionada à necessidade dos representantes prestarem contas e 

submeterem-se ao veredicto da sua população. 

 Young (2000) afirma ainda que o indivíduo eleito para representar um grupo da 

sociedade exerce uma representação política, na qual não substitui seus membros nas 

exposições e nas atitudes, mas reúne informações para agir autorizadamente no 

atendimento das necessidades do todo, não necessariamente compartilhadas 

individualmente. É uma atividade que essencialmente separa o representante do 

representado, mas mantém a necessidade de conexão para manutenção do diálogo, 

identificação de anseios e viabilização da prática do accountability.  

Ao se tratar de representantes políticos do povo de um Estado Democrático 

representativo, como o Brasil, a relação com os cidadãos se dá, principalmente, pelas 

instituições formais às quais estão lotados. É dever dessas instituições, como a Câmara 

dos Deputados, prover e estimular o contato organizado com a sociedade, com 

propriedades de tornar público o processo legislativo, para garantir discussões e tomadas 

de decisões políticas legais, na forma que seus representados, muitas vezes os grupos de 

representação, pleiteiam. 
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2 A ATUAÇÃO DOS GRUPOS DE PRESSÃO EM UMA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA 

 

 

2.1 Grupos de Interesse e Grupos de Pressão 
 
 

Santos (2007) afirma que o conceito de lobby deve ser apresentado, 

necessariamente, a partir do entendimento de grupos de interesse e de grupos de pressão.  

Como visto no Capítulo I, em uma democracia representativa onde o processo 

legislativo é realizado com a participação de grupos de representação, há que se destacar 

características distintas dos mesmos, relacionadas principalmente às suas ações, para 

identificá-los como grupos de representação, de interesse e também de pressão. 

Dentre as várias teorias relacionadas por Santos (2007), a presente pesquisa 

entende que a definição de grupo de interesse apresentada por Thomas (2004) é a mais 

adequada ao traduzir de maneira resumida e acertada o importante ofício desses grupos, 

privados ou não, nas decisões públicas de um Estado Democrático: 

grupo de interesse é uma associação de indivíduos ou organizações 
ou uma instituição pública ou privada que, com base em uma ou mais 
preocupação ou interesse compartilhado, tenta influenciar a política 
pública a seu favor (THOMAS, 2004, apud SANTOS, 2007, p. 79) 
(grifamos). 
 

A partir desse conceito, entende-se que grupos de interesse podem ser privados, 

imbuídos de objetivos de obter vantagens competitivas sobre concorrentes ou grupos de 

outros setores, assim como órgãos públicos. Esses últimos, constituídos e atuantes nos 

três Poderes e em todas as esferas, como agências, secretarias, departamentos, devem 

também ser entendidos como grupos de interesse, uma vez engajados e munidos de 

instrumentos para atuar a seu favor nas decisões de políticas públicas dentro do seu 

próprio Poder ou entre Poderes, como por posições favoráveis de autoridade, 

competências ou capacidade decisória.  

Ressalta-se, também a partir da tese de Santos (2007), segundo o qual cita Lowery 

e Brasher (2004), que os partidos políticos devem ser excluídos dessa classificação, uma 

vez que possuem como principal objetivo a ocupação de cargo eletivo, vencer eleições 
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ou conquistar o direito de governar, vislumbres não compartilhados por grupos de 

interesse. 

A vocação e a capacidade de articulação em influenciar decisões ou políticas 

públicas caracterizam o grupo de interesse, mas não o faz necessariamente um grupo de 

pressão. Galan (2012) traduz essa característica dos grupos de interesse genericamente 

como “relações governamentais” e afirma ser:  

(...) um conjunto de objetivos, estratégias e ações para manter um 
diálogo contínuo, organizado, profissional, legal, transparente, ético e 
objetivo com o governo (GALAN, 2012, p. 24).  
 

Santos (2007) traz em seu estudo afirmações de diferentes teóricos que se 

convergem na atitude ou no exercício da ação dos grupos de interesse como o diferencial 

para sua identificação como grupo de pressão. O conceito de Meynaud (1966) foi exposto 

no referido estudo e diz: 

os grupos de interesse somente se transformam em organismos de 
pressão a partir do momento em que os responsáveis utilizam a ação 
sobre o aparelho governamental a fim de fazerem triunfar as suas 
aspirações ou reivindicações (MEYNAUD, 1966, apud SANTOS, 
2007, p. 79) (grifamos). 
 

Dessa forma, pode-se concluir que os grupos de pressão fazem parte dos grupos 

de interesse que por sua vez compõem os grupos de representação. Tal afirmação pode 

ser reforçada pela linha conceitual de Pereira (2001) relatada na tese de Santos (2007), a 

qual dá, inclusive, um sentido de temporalidade aos grupos de pressão: 

genericamente podemos dizer que, num dado momento, os grupos de 
pressão são um subconjunto dos grupos de interesse que visam 
pressionar uma qualquer instância do poder político (...) a alterar as 
suas políticas num sentido favorável ao grupo ou a mantê-las caso elas 
já sejam favoráveis ao interesse do grupo. Neste sentido, as atividades 
dos grupos de pressão passam sempre pela sua relação com entidades 
públicas. Isto já não acontece necessariamente com um grupo de 
interesse que pode prosseguir o seu interesse de forma completamente 
à margem do poder político, caso a ação não vise alterar políticas 
públicas e caso o seu financiamento não dependa (no todo ou em parte) 
de organismos públicos (PEREIRA, 2001, apud SANTOS, 2007, p. 80) 
(grifamos). 
 

Assim como diferenciados anteriormente e pelo fato dos grupos de pressão serem 

um “estado de ser” dos grupos de interesse, há de se fazer nova distinção dos partidos 

políticos. Segundo Pasquino (1992) citado por Santos (2007), tal destaque dá-se pelas 

funções exercidas exclusivamente pelos partidos, as quais são: 
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grupos organizados que, embora tendo em mira influenciar sobre a 
distribuição dos recursos numa sociedade, seja para mantê-la sem 
alteração, seja para introduzir mudanças a seu favor, não participam 
diretamente no processo eleitoral e, por isso mesmo, não estão 
interessados em gerir in próprio o poder político, e, sim, em 
aproximar-se dele com facilidade e frequência e a influenciar as opções 
(PASQUINO, in BOBBIO et alii, 1992, apud SANTOS, 2007, p. 81-
82) (grifamos). 
 

Nesse sentido, Santos (2007, p. 83) reafirma a condição de derivação dos grupos 

de pressão em relação aos grupos de interesse e introduz o conceito de lobby como sendo 

uma das formas de atuação dos grupos de pressão junto aos formuladores de políticas 

públicas e parlamentares, ao sintetizar que “lobbies seriam grupos de pressão que 

instrumentalizam recursos de poder em busca de influência”. 

De maneira a sintetizar e a facilitar o entendimento dos conceitos expostos de 

grupos de representação, de interesse e de pressão, a seguir quadro comparativo elaborado 

pela presente pesquisa. 

Grupo de Representação Grupo de Interesse Grupo de Pressão 

Grupo mais abrangente Subgrupo do grupo de 

representação 

Subgrupo do grupo de 

interesse 

Organização de caráter 

mais permanente 

Organização de caráter 

mais permanente 

Organização de caráter 

temporário 

Ausência de estrutura para 

influenciar decisões 

públicas 

Estruturado para 

influenciar decisões 

públicas 

Estruturado para 

influenciar decisões 

públicas 

Ausência de vocação e 

capacidade para 

influenciar decisões 

públicas 

Com vocação e com 

capacidade para 

influenciar decisões 

públicas 

Com vocação e com 

capacidade para 

influenciar decisões 

públicas 

Ausência de ação política 

para defesa de interesses 

junto ao poder público 

Ausência de ação política 

para defesa de interesses 

junto ao poder público 

Utiliza-se de instrumentos, 

como o lobby, para agir 

em defesa de interesses 

junto ao poder público  

Fonte: baseado no artigo intitulado “Lobby: uma abordagem sobre conceitos e aspectos relevantes”, 
elaborado por Miguel Gerônimo da Nóbrega Netto, pelo Mestrado Profissional em Poder Legislativo da 
Câmara dos Deputados. 
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2.2 Lobby 
 
 
2.2.1 Definição 
 
 

Expressão da língua inglesa, lobby não possui tradução direta para o português. 

Significa, originalmente, “ante-sala, átrio, entrada”. Como mencionado por Farhat (2007) 

e em citação de Thomas (2004, apud SANTOS, 2007, p. 85) no estudo de Santos (2007), 

o primeiro registro da atividade data de 1808 nos Estados Unidos e refere-se ao ambiente 

físico onde indivíduos, em busca de contatos diretos com autoridades públicas, as 

abordavam para defender ou negociar posições favoráveis a eles mesmos ou a grupos 

representados. 

A partir dessas práticas relatadas, desde então o termo lobby é atribuído à atividade 

ou ao processo (lobbying) em que representantes dos grupos de pressão influenciam 

decisões do poder público.  

Nesse sentido e considerando que tanto o representante do grupo de pressão 

(lobbyist ou lobista) quanto o interlocutor do poder público são, necessariamente, lotados 

de autoridade para responder por quem ou o que representam, dando legitimidade à 

relação e garantindo o exercício do accountability, o lobby deve ser um instrumento 

formal e deve se submeter a regras para influenciar decisões governamentais. Desse 

modo, entende-se que também é necessário legitimar a maneira como os contatos ou a 

relação das partes se dão, formalizando e dando transparência aos acessos. Em sua tese, 

Santos (2007) cita definição de Graziano (2001) que confirma tal afirmação e conceitua 

o lobby com as seguintes palavras: 

(...) objetivo geral das organizações de lobby: influenciar decisões 
tomadas pelas autoridades governamentais por meio de 
informação, da ação coletiva e de outras estratégias. O lobby é, em 
parte, representação formal sob a forma de um mandato recebido 
do grupo em cujo nome o lobista opera, e em parte informal, à medida 
que esses representantes privados não têm à sua disposição os canais 
formais de comunicação e tampouco o reconhecimento institucional 
conferido aos representantes eleitos (GRAZIANO, 2001, apud 
SANTOS, 2007, p. 87) (grifamos). 
 

Ao considerar a formalidade como precedente à atividade de lobby, com a 

finalidade de obter vantagens competitivas para o grupo de pressão que o exerce, além do 
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pressuposto assumido pelo autor Farhat (2007) de que grupo de interesse é sinônimo de 

grupo de pressão, o mesmo assim define lobby: 

Lobby é toda atividade organizada, exercida dentro da lei e da ética, por 
um grupo de interesses definidos e legítimos, com o objetivo de ser 
ouvido pelo poder público para informa-lo e dele obter determinadas 
medidas, decisões, atitudes (FARHAT, 2007, p. 50).  

 
 
2.2.2 Formas de atuação 

 

 

A prática do lobby, instrumento legítimo de atuação dos grupos de pressão, é parte 

importante de uma democracia representativa ao garantir informações aos decisores 

públicos e demandar, por setores ou fatias da sociedade, pleitos muitas vezes 

desconhecidos ou mal dimensionados pelos legisladores e líderes de governo. Inclusive, 

Pasquino (1992), citado por Santos (2007), ressalta essa importância ao afirmar: 

(...) a possibilidade de organização e a possibilidade de pressionar, não 
apenas do ponto de vista formal, mas efetivo, são condições essenciais 
para a atividade dos grupos de pressão, que fazem com que sejam, em 
sentido estrito, organizações típicas dos sistemas democráticos. E 
(...) a partir do século XX aparecem como elemento ineliminável do 
processo político (...) (PASQUINO, 1992, apud SANTOS, 2007, p. 89) 
(grifamos). 
 

Como esclarecido anteriormente por Graziano (2001, apud SANTOS, 2007, p. 87) 

no item 2.2.1 deste Capítulo, o lobby é formal pela legitimidade do lobista, conferida pelo 

grupo de pressão representado, mas por vezes informal pelos acessos disponíveis 

insuficientes nos órgãos públicos e pelo não reconhecimento institucional da sua atuação, 

muito reforçado pela falta de legislação própria para regulação da profissão ou má 

regulamentação dos dispositivos legais afins à disposição do poder público.   

Santos (2007) classifica as formas de pressão em duas: aberta e oculta. A primeira 

utiliza-se dos instrumentos formais de influência junto aos interlocutores públicos, de 

posse de informações e de conhecimentos técnicos relevantes para apresentar, debater e 

até promover pressão pública, quando da formação de opinião frente a um determinado 

assunto. A segunda forma, oculta, é descrita a seguir: 

(...) se manifesta por meio das relações privadas, passando pelo 
clientelismo, nepotismo, troca de favores, ofertas de emprego 
(revolving doors), captura, e mesmo da corrupção, inclusive compra de 
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votos, subornos, financiamento eleitoral ilícito e outras formas 
(SANTOS, 2007, p. 88) (grifamos). 

 

A prática da pressão oculta é viabilizada justamente pela falta ou fraqueza da 

prática aberta. Dessa forma, a chave para garantir que o lobby seja, de fato, um 

instrumento que contribua para o desenvolvimento democrático é a ampliação do acesso 

formal às esferas públicas decisórias, inclusive a legislativa, e a sua regulação. O avanço 

nesse caminho reduz o caráter degenerativo do lobby, aumenta a transparência de suas 

atividades e minimiza distorções de interesses particulares ou intenções ilegais em 

detrimento de um bem maior à sociedade. 

Vale ressaltar que as diferenças de recursos e da capacidade de organização dos 

grupos de interesse também têm consequência na eficácia do lobby e, consequentemente, 

na formulação de políticas públicas, apesar de não eliminar sua importância nos processos 

de tomada de decisão de uma sociedade. Os grupos de pressão representam interesses 

próprios e influenciam sempre a seu favor, como coloca Santos (2007):  

(...) alguns segmentos podem atuar com vistas a interesses apenas 
egoísticos, bem como levar o governo a adotar políticas que beneficiam 
pequenas parcelas da sociedade às expensas do seu conjunto 
(SANTOS, 2007, p. 91) (grifamos). 

 

Santos (2007) ainda reforça tal importância dos grupos de pressão e do lobby nos 

sistemas democráticos, apesar do risco de uma sociedade pautar suas decisões a partir de 

demandas de grupos mais “preparados” para o lobby, segundo constatação de Pasquino 

(1992) citada no estudo de Santos (2007): 

(...) embora  não se possa avaliar com segurança se as decisões tomadas 
por intervenção dos grupos de pressão seriam mais consoantes com o 
interesse público ou geral, pode-se supor que as decisões tomadas sem 
a intervenção dos grupos de pressão, embora menos custosas em 
termos de tempo e complexidade de consultas, seriam mais custosas 
no que diz respeito à aquisição de informações e de conhecimento 
necessários, assim como em termos de aplicação frente à resistência 
dos grupos não consultados (PASQUINO, 1992, apud SANTOS, 2007, 
p. 92) (grifamos). 

 

 

 

 

 



26 
 

2.2.3 Regulamentação do lobby no Brasil 

 

 

O Brasil não possui legislação própria para regular a atuação do lobby. Apesar da 

atuação de lobistas no Congresso Nacional ser fato consumado e parte do cotidiano, e de 

várias iniciativas terem sido apresentadas, principalmente na Câmara dos Deputados, até 

este escrito, nenhuma foi convertida em lei.  

Ao se realizar pesquisa no website da Câmara dos Deputados são identificados 

dois principais Projetos de Lei em tramitação que tratam do assunto: o Projeto de Lei nº 

1.202, de 2007 de autoria do Deputado Carlos Zarattini (BRASIL, 2013c) e o Projeto de 

Lei nº 6.132, de 1990 (BRASIL, 2013b) de autoria do Senador Marco Maciel. O último 

foi aprovado no Senado em 1990 e desde então permanece na Câmara dos Deputados 

aguardando avanços em sua tramitação. 

Segundo Farhat (2007), a proposição do Senador Marco Maciel é a principal 

iniciativa legislativa de regulação da atividade de lobby: 

Seja como for, acredito que a regulamentação do lobby no Congresso 
será efetivada com base no projeto Marco Maciel, o qual, pelo menos 
em tese, parece gozar de aceitação geral (FARHAT, 2007, p. 61).   
 

Apesar do consenso em torno da proposição, conforme afirmado por Farhat (2007, 

p. 63), a atividade de lobby ainda não ganhou regulamentação específica e, ainda segundo 

o mesmo autor, o motivo é que “ninguém parece ter a disposição para agir e fazer as leis 

indispensáveis a esse fim”. 

O artigo 1º do Projeto de Lei nº 6.132, de 1990 (BRASIL, 2013b), a seguir, retrata 

bem a intenção do legislador: 

Art. 1º As pessoas físicas ou jurídicas que exercem qualquer atividade 
tendente a influenciar o processo legislativo deverão registrar-se 
perante as Mesas Diretoras do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados. (BRASIL, 2013b) 
 

O mesmo projeto de lei propõe, para as duas Casas do Congresso Nacional, que 

as pessoas registradas para praticar lobby receberão credenciais para tanto, regulando 

inclusive o modo e os limites de atuação. Segundo o art. 3º da mesma proposição, os 

registrados devem prestar contas regularmente à Mesa Diretora quanto a informações 

cadastrais atualizadas da organização à qual pertence, incluindo relação de funcionários, 
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gastos relacionados aos trabalhos de lobby na Casa, matérias de interesse em tramitação, 

dentre outras. O texto ainda prevê que as Mesas Diretoras tornarão público, 

semestralmente, relatório com as atividades desempenhadas pelos lobistas no âmbito da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

O projeto de lei do Deputado Carlos Zarattini, por sua vez, é mais amplo e trata 

da questão não só para atuações no Congresso Nacional, mas para todos os órgãos 

públicos, conforme tratado em sua Ementa2: 

Disciplina a atividade de “lobby” e a atuação dos grupos de pressão ou 
de interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, e dá outras providências (BRASIL, 
2013c). 
 

A mesma proposição também prevê o cadastramento de profissionais, na forma 

do caput do art. 3º: 

 Art. 3º. As pessoas físicas e jurídicas que exercerem, no âmbito da 
Administração Pública Federal, atividades tendentes a influenciar a 
tomada de decisão administrativa ou legislativa deverão cadastrar-se 
perante os órgãos responsáveis pelo controle de sua atuação, ao qual 
caberá o seu credenciamento (BRASIL, 2013c). 
 

O Projeto de Lei nº 1202, de 2007 (BRASIL, 2013c) ainda trata da obrigatoriedade 

de declarar periodicamente as atividades de representação e traz várias definições 

relacionadas à Administração Pública e suas decisões, assim como às entidades 

representativas de grupos de interesse e respectivas ações de lobby. 

As iniciativas de regulamentação do lobby apresentadas não foram esforços 

isolados, apesar de estarem atualmente “paralisadas” em suas respectivas tramitações. 

Projetos de Resolução da Câmara, na maioria arquivados, foram apresentados com a 

intenção de alterar o Regimento Interno da Câmara dos Deputados no que diz respeito ao 

credenciamento e atuação de grupos de pressão na Casa. Destaque para o mais recente, o 

Projeto de Resolução da Câmara nº 14, de 2011 (BRASIL, 2013d) do Deputado Federal 

Mendes Ribeiro Filho, aguardando apreciação de parecer3 favorável apresentado na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, segundo o qual indica autorização 

                                                           
2 Ementa compõe a parte preliminar de uma proposição e de uma lei, segundo art. 5º da Lei Complementar 
nº 95, de 2008, que “explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei”. 
3 Segundo caput do art. 126 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, “Parecer é a proposição com 
que uma Comissão se pronuncia sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo”. 
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para prestadores de serviços de entidades de classe exercerem atividades de lobby. A 

seguir, o teor do art. 1º da referida proposição: 

 
Art. 1º O Regimento Interno fica acrescido do seguinte artigo 259A;  
Art. 259A. As pessoas jurídicas de direito privado, diretamente ou 
através de prestadora de serviços, poderão requerer credenciamento 
junto à Mesa Diretora da Casa para acompanhamento de matérias 
legislativas e, eventualmente, prestar esclarecimentos e informações 
técnicas específicas à Câmara, através de suas Comissões, às 
Lideranças, aos Deputados e ao órgão de assessoramento institucional.  
§ 1º Cada agente privado indicará um representante que será 
responsável perante a Casa por todas as informações que prestar ou 
opiniões que emitir quando solicitadas pela Mesa, por Liderança, 
Comissão ou Deputado.  
§ 2º Os agentes privados credenciados poderão fornecer aos Relatores, 
aos membros das Comissões, às Lideranças, aos Deputados 
interessados e ao órgão de assessoramento legislativo, exclusivamente 
subsídios de caráter técnico, documental, informativo e instrutivo.  
§ 3º No requerimento de credenciamento deverá constar o campo 
temático de interesse do agente privado, no caso de se representar 
diretamente, ou a relação de empresas ou entidades, com os respectivos 
campos de interesse, no caso de empresa prestadora de serviços, 
devendo ser disponibilizado para consulta pública relação dos 
credenciados e dos representados, se for o caso.  
§ 4º Ato da Mesa regulará o credenciamento e as condições em que os 
agentes privados serão recebidos em audiências concedidas nas 
Comissões, nas Lideranças, pelos Deputados e pelo órgão de 
assessoramento institucional.  
§ 5º Caberá ao Primeiro-Secretário expedir credenciais a fim de que os 
representantes possam ter acesso às dependências da Câmara, excluídas 
as privativas dos Deputados (BRASIL, 2013d). 
 

Declarações relatadas por Farhat (2007, p. 63) revelam intenções semelhantes de 

outros parlamentares ao tratar do assunto. O então Presidente da Câmara dos Deputados 

e hoje Vice-Presidente da República, Michel Temer, disse que o projeto de lei do Senador 

Marco Maciel é “o coração da reforma ética da Câmara, a ressurreição e o resgate da 

credibilidade do Poder Legislativo”. Deputado Federal à época, Pauderney Avelino 

também foi citado pelo autor e afirmou tratar-se de: 

esforço de autopreservação, a que não podemos faltar, porque ele tem a 
ver com o fortalecimento da instituição legislativa e com a legitimidade 
da representação popular no Congresso (FARHAT, 2007, p. 63). 
 

Recentemente, em entrevista concedida ao portal da Internet UOL do Grupo 

Folha, o então Chefe da Advocacia-Geral da União, Luís Inácio Adams, ao ser indagado 

sobre o assunto pelo jornalista Fernando Rodrigues, falou da necessidade de se regularizar 

o lobby no Brasil:  
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Eu acho que tem que organizar, tem que organizar o lobby. O sistema 
de lobby pode ser um sistema de qualificação das demandas da 
sociedade (...) O lobby existe nos Estados Unidos regulamentado, existe 
em vários países. O que é o lobby basicamente? É uma forma que a 
sociedade tem de, através de pessoas qualificadas tecnicamente, poder 
estruturar propostas e levar ao Estado (...) Eu sou a favor (ADAMS, 
2013). 
 

 A presente pesquisa trata novamente sobre a questão da regulamentação do lobby 

no Brasil no Capítulo III, com análise de opiniões de representantes de grupos de interesse 

atuantes na Câmara dos Deputados.  
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3 O LOBBY DOS GRUPOS DE PRESSÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
 

3.1. O lobby no processo legislativo da Câmara dos Deputados 

 

 

As atividades desempenhadas pelos grupos de pressão para o exercício do lobby 

devem seguir linhas de conduta e ações planejadas e estruturadas para garantir o acesso 

aos canais formais da Administração Pública, tendo como finalidade o sucesso na defesa 

dos pleitos representados. 

Farhat (2007, p. 77-82) lista as regras gerais, apropriadas à influência no processo 

legislativo, que o lobista deve seguir para exercício de seu trabalho e que devem ser 

“aplicáveis ao uso correto dos seus recursos e instrumentos” frente aos juízos de valor da 

sociedade, muitas vezes pejorativos em relação à atividade no Brasil, relacionadas à 

generalização do lobby realizado pelos grupos de pressão ligado apenas ou quase em sua 

totalidade pela forma oculta de pressão explicada no Capítulo II, item 2.2.2 da presente 

pesquisa. 

Assim, as regras gerais de Farhat (2007) são: i) planejamento e coordenação, que, 

para obter sucesso, as atividades de lobby “têm de ser organizadas; cada passo coordenado 

com os demais, isto é, têm de ter começo, meio e fim” (FARHAT, 2007, p. 78). O ato de 

planejar diferencia a boa pressão da má pressão, essa última relacionada à desorganização 

e ao amadorismo; ii) clareza de objetivos, considerando que o interesse defendido deve 

ser claro, transparente e alinhado com a legislação vigente e anseios da sociedade; iii) 

compromisso com o que propõe, sendo necessário o lobista estar de acordo e pactuar com 

a proposta ou a ideia defendida, mantendo unidade em relação à posição assumida frente 

a um pleito. Para Farhat (2007, p. 79), “Não se pode ser um dia a favor da liberdade e no 

outro contribuir para cerceá-la, ou uma hora defender o pluralismo (...) e, mais adiante, 

ser contra”; iv) dinheiro limpo, ao julgar que os recursos utilizados para exercício da 

atividade devem ter procedência de fonte legítima e serem registrados para, a qualquer 

momento, estarem à disposição para prestação de contas internas e externas, caso seja 

provocada pelo poder público; v) respeito à lei e à probidade, uma vez que as ações dos 

lobistas devem sempre estar em conformidade com a legislação e considerar, ao mesmo 
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tempo, a probidade pública, como explicitada, em alguns dispositivos na Lei nº 8.429, de 

2 de junho de 1992 (BRASIL, 1992), que trata das sanções aos agentes públicos em caso 

de improbidade administrativa, a saber: 

 Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 
público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio 
ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 
(...) 
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele 
que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 
entidades mencionadas no artigo anterior. 
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele 
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática 
do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta 
ou indireta. 
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe 
são afetos. 
(...) 
 Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 
 I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 
qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de 
comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por 
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público; 
(...) 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições  
(...) 
(BRASIL, 1992, p. 6993-5). 
 

Ao dar seguimento à lista de regras gerais do ofício do lobista de Farhat (2007), 

adicionam-se: vi) uniformidade da linguagem, ao requerer necessidade de manutenção da 

unidade na forma de comunicação ou transmissão de informações aos agentes públicos, 

para evitar maus entendimentos ou, até mesmo, a geração de conflitos internos nos grupos 

de pressão. “Pressões conflitantes (...) tendem a anular-se reciprocamente e costumam 

dificultar (...) o resultado do trabalho do grupo” (FARHAT, 2007, p. 80); vii) tráfego nos 
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dois sentidos, ao entender que o lobby pressupõe o fornecimento e a coleta de informações 

públicas. A garantia desse tráfego de comunicação é condicionada a exercer esforços para 

compreender, sem erro ou conflito de interpretações, as mensagens públicas; viii) 

respeitar para ser respeitado, quando em uma situação onde, mesmo com alterações, por 

exemplo, de legislação ou de procedimentos administrativos do Estado contrários ao 

interesse do lobista, há que se manter respeito com os interlocutores públicos, sob o risco 

de perder condição de acesso ou de “ser ouvido” pelos mesmos; ix) o jogo dos interesses, 

ao considerar que a capacidade de interpretar corretamente e com precisão os interesses 

defendidos, analisar a conjuntura política e encaminhar de forma adequada o pleito 

representado, aumentam as chances de sucesso; x) negociação, sinceridade e respeito, no 

momento em que, ao negociar posições representadas, deve-se levar em consideração a 

legitimidade e a razoabilidade do pedido, além de respeitar posições contrárias e 

consequentes debates; xi) conversação, pois para Farhat (2007, p. 82), “Conversar é a 

essência do trabalho do lobista. Mas a conversa precisa fazer sentido”. 

As regras gerais de Farhat (2007) aplicam-se a qualquer ação de grupo de pressão 

junto à Administração Pública. Além dessas premissas, há que se considerar atividades 

práticas e cotidianas para a execução desse tipo de trabalho, em especial no processo 

legislativo, objeto da presente pesquisa.  

As atividades relacionadas ao processo legislativo dos grupos de pressão são 

organizadas e classificadas em cinco categorias por Mancuso (2004). Em seu artigo, o 

autor relaciona essa classificação à indústria brasileira, mas, nesta pesquisa, as mesmas 

são ampliadas para qualquer representação. Elas são: acompanhamento, análise, tomada 

de posição, orientação e pressão. 

A primeira categoria denominada “acompanhamento” diz respeito à identificação 

e organização detalhada da tramitação de matérias de interesse do grupo de pressão, 

incluindo informações do autor, seu partido e Estado da Federação, do inteiro teor da 

proposição, da forma de apreciação e das etapas cumpridas da tramitação.  

“Análise”, a segunda categoria, é uma extensão da anterior, ao considerar a forma 

e o conteúdo de cada proposição acompanhada ao longo de sua tramitação. É o que 

entende Mancuso (2004): 

O processo de análise é contínuo, ou seja, o objeto da análise não são 
apenas as proposições originais. Cada vez que uma alteração é 
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introduzida durante a tramitação do projeto que está sob foco – o que 
ocorre quando são apresentados substitutivos ou emendas, em 
comissões ou em plenário -, a indústria prepara nova análise, 
destacando o significado da alteração introduzida à luz dos interesses 
do setor (MANCUSO, 2004, p. 516).  

 

Na terceira categoria, o grupo de pressão adota uma posição institucional para 

cada matéria. A tomada de posição sobre as proposições, segundo Mancuso (2004) e 

segundo classificação adotada pela Confederação Nacional da Indústria (2013), na 

construção da Agenda Legislativa da Indústria4 , é classificada como convergente, 

convergente com ressalvas, neutra -  quando não há posição declarada -, divergente e 

divergente com ressalvas. Além da classificação, atribui-se uma nota numérica para 

definição do grau de prioridade da matéria.  

A mudança de posição e o grau de importância dados a uma matéria podem alterar 

inúmeras vezes, a depender de sua tramitação. Algumas situações que podem motivar 

nova interpretação são, por exemplo, a aprovação de um substitutivo5 à proposição 

original, o teor de parecer de relator ou de Comissão Parlamentar, a alteração nas 

condições sociais, políticas, econômicas à época da deliberação da respectiva matéria ou 

até mesmo do posicionamento do grupo de interesse em relação ao assunto. 

A “orientação”, quarta atividade, é a legitimação do posicionamento do grupo de 

pressão junto à sua organização, setor ou outros grupos de interesse com mesma postura 

em relação à respectiva matéria, para possíveis composições de esforços conjuntos com 

o objetivo de facilitar o exercício da última etapa, a “pressão”. 

A prática da “pressão” é o ato de fazer chegar aos decisores públicos e, em 

diferentes graus, à população em geral, a posição do grupo de pressão. À última categoria 

deve-se levar em consideração, para seu exercício, a legislação e a estrutura ligadas ao 

órgão público; para efeitos da presente pesquisa, em específico, o processo legislativo na 

                                                           
4 A Confederação Nacional da Indústria (CNI) publica desde 1995 a Agenda Legislativa da Indústria. Trata-
se de um documento anual que torna público, de forma organizada, todas as posições do setor em relação 
às matérias em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O mesmo é deliberado por um 
grupo de organizações empresariais, incluindo federações da indústria e associações setoriais, denominado 
RedIndústria.  
5 Substitutivo é definido no art. 118 § 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (2013e) como 
uma emenda substitutiva que “alterar, substancial ou formalmente, em seu conjunto a proposição, 
considerando-se formal a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa”.  
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Câmara dos Deputados e seus respectivos canais, meios ou instrumentos formais de 

acesso.  

 

 

3.2. A legislação relacionada ao processo legislativo da Câmara dos Deputados 

 
 

O entendimento sobre como se dá a prática do lobby na Câmara dos Deputados 

sob a forma aberta ou formal, explicada no Capítulo II, item 2.2.2 - aqueles públicos, 

abertos para acesso e uso por todos os cidadãos ou grupos de interesse, com transparência 

e publicidade de atos e informações de um modo geral -, faz-se necessário pelo 

conhecimento da legislação referente ao processo legislativo da Casa.  

A principal legislação, dentre as leis consideradas para análise da presente 

pesquisa, em relação à compreensão do exercício formal de influência de grupos de 

pressão na Câmara dos Deputados é a Constituição Federal (BRASIL, 2013a).  

Nesse sentido, a Constituição Federal (BRASIL, 2013a) define limites, 

responsabilidades e atribuições do processo legislativo, onde dispõe no caput do art. 44: 

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que 
se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (BRASIL, 
2013a, p. 24). 

Dentre outras determinações da Carta Magna (BRASIL, 2013a), o art. 48 dispõe 

que o Congresso Nacional deve tratar sobre as matérias de competência da União, 

enquanto que no art. 51 resolve as competências privativas da Câmara dos Deputados, 

com destaque para: 

Art. 51 (...) 
(...)  
III – elaborar seu regimento interno; 
IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços;  
(...)  
(BRASIL, 2013a, p. 23) (grifamos). 
 

A Constituição Federal (BRASIL, 2013a) ainda prevê no art. 58 a figura 

obrigatória das Comissões Parlamentares permanentes e temporárias no Congresso 
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Nacional e nas suas Casas, como também traz disposições sobre o processo legislativo 

nos artigos 59 a 69 e nos artigos 165 e 166, que tratam especificamente “Dos 

Orçamentos”6. 

Em complemento ao disposto pela Constituição Federal (BRASIL, 2013a), o 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) (BRASIL, 2013e) regulamenta, 

formaliza e detalha em dispositivos como se desenvolve o processo legislativo na Casa. 

Criado pela Resolução nº 17, de 1989 e alterado por outras, sendo as últimas as 

Resoluções 1 e 2, de 2011, constitui-se de regras e procedimentos sobre as funções 

legislativa e fiscalizadora da Câmara e a forma de realização do processo legislativo e de 

fiscalização do Poder Executivo, além de determinar estrutura organizacional e 

funcionamento dos serviços internos. Assim trata a Resolução que aprovou o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, mencionado como “anexo” no texto a seguir: 

A Câmara dos Deputados, considerando a necessidade de adaptar o seu 
funcionamento e processo legislativo próprio à Constituição Federal, 
resolve: 
Art. 1º O Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar 
na conformidade do texto anexo (BRASIL, 2013e, p. 13). 
 

Outra regulação importante é o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 

dos Deputados (BRASIL, 2002), instituído pela Resolução nº 25, de 2001. Baseado nos 

princípios da transparência, da coerência dos atos políticos dos Deputados Federais e da 

punição quanto a abusos do estabelecido, determina, dentre outras disposições, o 

seguinte: 

Art. 1º Este Código estabelece os princípios éticos e as regras básicas 
de decoro que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício 
do cargo de deputado federal. 
Parágrafo único. Regem-se também por este Código o procedimento 
disciplinar e as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das 
normas relativas ao decoro parlamentar. 
Art. 2º As imunidades, prerrogativas e franquias asseguradas pela 
Constituição, pelas leis e pelo Regimento Interno aos deputados são 
institutos destinados à garantia do exercício do mandato popular e à 
defesa do Poder Legislativo. 
Art. 3º São deveres fundamentais do deputado: 
I - promover a defesa do interesse público e da soberania nacional; 
II - respeitar e cumprir a Constituição, as leis e as normas internas 
da Casa e do Congresso Nacional; 

                                                           
6 A Constituição Federal (BRASIL, 2013, p. 48) traz que são Matérias de iniciativa do Poder Executivo que 
tratam do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos créditos adicionais.  
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III - zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições 
democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Poder 
Legislativo; 
IV - exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à 
vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade; 
V - apresentar-se à Câmara durante as sessões legislativas ordinárias e 
extraordinárias e participar das sessões do Plenário e das reuniões de 
comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas do 
Congresso Nacional; 
VI - examinar todas as proposições submetidas a sua apreciação e 
voto sob a ótica do interesse público; 
VII - tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, 
os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato 
no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual 
tratamento; 
VIII - prestar contas do mandato à sociedade, disponibilizando as 
informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização; 
IX - respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa (BRASIL, 2002, 
p .11-12) (grifamos) 
 

Também, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011a), Lei de 

Acesso à Informação, que tem o objetivo de garantir ao cidadão o exercício do seu direito 

de acesso amplo às informações públicas, não classificadas como sigilosas, foi criada a 

partir da regulamentação do art. 5º, XXXIII da Constituição Federal (BRASIL, 2013a), 

combinado com dispositivos dos arts. 37 e 216, senão vejamos esses dispositivos: 

Art.5º 
(...) 
XXXIII – todos têm direito de receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob a pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 
(...) 
Art.37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência 
(...) 
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
(...) 
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos do governo. 
(...) 
Art. 216 
(...) 
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. 
(...) 
(BRASIL, 2013a, p. 10; 20; 62) (grifamos). 



37 
 

A mesma Lei ainda criou novos mecanismos de obtenção de documentos sob a 

guarda da Administração Pública e estabeleceu procedimentos para acesso a esses 

documentos. Segundo publicação da Controladoria Geral da União (2011): 

a informação produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado 
em nome da sociedade é um bem público. O acesso a esses dados – que 
compõem documentos, arquivos, estatísticas – constitui-se em um dos 
fundamentos para a consolidação da democracia, ao fortalecer a 
capacidade dos indivíduos de participar de modo efetivo da tomada de 
decisões que os afeta (BRASIL, 2011b, p. 8).  
 

Ainda de acordo com a publicação, a Lei de Acesso à Informação combate a 

chamada “cultura de segredo” da gestão pública, a qual tem como princípio considerar 

arriscado, de uma forma geral, circular informações, incluindo percepções, por exemplo, 

de que “os dados podem ser utilizados indevidamente por grupos de interesse” (BRASIL, 

2011b, p. 12). O contraponto é a mudança de paradigma para a “cultura de acesso”, em 

que: 

os agentes públicos têm consciência de que a informação pública 
pertence ao cidadão e que cabe ao Estado provê-la de forma 
tempestiva e compreensível e atender eficazmente às demandas da 
sociedade (BRASIL, 2011b, p. 13) (grifamos). 
 

As principais vantagens da “cultura de acesso” são: o reconhecimento da 

legitimidade do cidadão, obrigado apenas a se identificar; requerer informações sem 

necessidade de justificar-se; a criação de meios formais, com regras e procedimentos 

claros e eficientes de comunicação entre o Estado e a sociedade; necessidade de manter 

os agentes públicos permanentemente capacitados para prestar esse serviço de 

transparência.  

A Lei ainda trata especialmente da Internet, ao obrigar todos os órgãos e entidades 

públicas a divulgar informações de interesse coletivo por meio de canal online. Matéria, 

inclusive, interpretada pelo website da Câmara dos Deputados com a implementação de 

sessão denominada “Transparência”, a qual disponibiliza informações diversas da Casa e 

menciona a referida Lei. 

Especificamente sobre o acesso a informações e divulgação, a Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011a) dispõe, dentre outros itens: 

(...) 
Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as 
normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:  
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I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a 
ela e sua divulgação;  
(...) 
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre 
outros, os direitos de obter:  
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, 
bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a 
informação almejada;  
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 
públicos;  
(...) 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;  
(...) 
§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles 
contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato 
administrativo será assegurado com a edição do ato decisório 
respectivo.  
(...) 
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  
(...) 
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades 
públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de 
que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 
rede mundial de computadores (internet).  
(...) 
Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:  
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e 
entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:  
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;  
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas 
unidades;  
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; 
e  
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à 
participação popular ou a outras formas de divulgação. (BRASIL, 
2011a) (grifamos). 
 

Dessa forma, o entendimento dos dispositivos, sem a intenção de esgotar as leis 

relacionadas à questão, expostos na Constituição Federal (BRASIL, 2013a), no RICD 

(BRASIL, 2013e), no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados 

(BRASIL, 2002) e na Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011a), delimita a ação dos 

grupos de pressão e, por outro lado, da Administração Pública, em especial o processo 

legislativo da Câmara dos Deputados. 

As questões relacionadas às mesmas Leis, com destaque para a competência 

constitucional da Câmara dos Deputados em compor o Poder Legislativo e também em 
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elaborar seu regimento interno, o qual dispõe, dentre outros dispositivos, sobre sua 

organização legislativa e administrativa, caracteriza a Casa como órgão público 

importante para atuação dos grupos de pressão.  

Da mesma forma, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 2002) e a Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011a) regulam 

os limites da prestação de serviço público relacionado à informação gerada internamente, 

especificamente da Câmara dos Deputados, o que também colabora para o entendimento 

do trabalho de influência dos grupos de pressão e, consequentemente, para o exercício do 

lobby na Casa. 

 

 

3.3. Canais formais do processo legislativo na Câmara dos Deputados 

 

 

Os canais formais disponíveis na Câmara dos Deputados para exercício do lobby 

serão dispostos, pela presente pesquisa, de acordo com sua estrutura funcional, 

demonstrada no formato de organograma pelo website da Casa (BRASIL, 2013f), 

constante dos Anexos. 

Os órgãos e os canais de comunicação identificados pela presente pesquisa são 

meios formais ligados ao processo legislativo da Casa, que viabilizam o acesso à 

informação produzida pela Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, aos agentes 

públicos, inclusive parlamentares, para os grupos de pressão, na forma de lobby, 

exercerem influência. 

A relação a seguir não esgota os acessos formais da Câmara dos Deputados. Esses 

órgãos são importantes para a atuação dos grupos de pressão, mas, combinados com 

outros dão, de fato, a dimensão completa necessária para o exercício do lobby. 

Os aspectos legais e funcionais dos seguintes órgãos da Câmara dos Deputados 

serão caracterizados sob a ótica do exercício do lobby e, tanto a seleção dos mesmos 

quanto a ordem de exposição, não têm relação de importância. São eles: Mesa Diretora, 

Presidência, Deputados Federais, Ouvidoria Parlamentar, Secretaria-Geral da Mesa, 
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Plenário, Comissões Parlamentares, Diretoria-Geral e Secretaria de Comunicação Social. 

Ao final, ainda serão descritos os canais de comunicação da Casa disponíveis para troca 

de informações com a sociedade. 

 

a) Mesa Diretora 

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, cuja competência é descrita pelo 

caput do art. 14 do RICD (BRASIL, 2013e), a qual cabe a direção dos trabalhos 

legislativos e dos serviços administrativos da Câmara e, segundo art. 15 do RICD 

(BRASIL, 2013e) possui, dentre outras atribuições: 

Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em 
lei, neste Regimento ou por resolução da Câmara, ou delas 
implicitamente resultantes: 
I - dirigir todos os serviços da Casa durante as sessões legislativas e 
seus interregnos e tomar as providências necessárias à regularidade 
dos trabalhos legislativos, ressalvada a competência da Comissão 
Representativa do Congresso Nacional; 
(...) 
V – dar parecer sobre a elaboração do Regimento Interno da Câmara e 
suas modificações; 
VI – conferir aos seus membros atribuições ou encargos referentes aos 
serviços legislativos e administrativos da Casa; 
VII – fixar diretrizes para a divulgação das atividades da Câmara 
(BRASIL, 2013e, p. 23-24) (grifamos) 
 

Dessa forma, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, composta inclusive pelo 

Presidente, cumpre papel importante de pautar a agenda legislativa e de despachar 

decisões administrativas que influenciam diretamente no processo legislativo.  

Um exemplo de procedimento formalizado perante a Mesa Diretora, mas com 

relação aos trabalhos da Casa como um todo, é o credenciamento de representações. Os 

grupos de representação da sociedade civil formados por associações ou entidades 

privadas podem registrar representante interlocutor na Câmara dos Deputados para 

responder às demandas da Casa7. O art. 259 do RICD (BRASIL, 2013e) descreve a 

prerrogativa da seguinte maneira:  

                                                           
7 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ao limitar às entidades de classe e associações no art. 
259, não permite que consultores, ligados ou não a pessoas jurídicas constituídas para prestar serviços de 
representação para associações ou entidades privadas, as chamadas “assessorias de relações 
governamentais”, se registrem como representantes de terceiros. 
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Art. 259. Além dos Ministérios e entidades da administração federal 
indireta, poderão as entidades de classe de grau superior, de 
empregados e empregadores, autarquias profissionais e outras 
instituições de âmbito nacional da sociedade civil credenciar junto 
à Mesa representantes que possam, eventualmente, prestar 
esclarecimentos específicos à Câmara, através de suas Comissões, às 
Lideranças e aos Deputados em geral e ao órgão de assessoramento 
institucional. 
§ 1º Cada Ministério ou entidade poderá indicar apenas um 
representante, que será responsável perante a Casa por todas as 
informações que prestar ou opiniões que emitir quando solicitadas pela 
Mesa, por Comissão ou Deputado.  
§ 2º Esses representantes fornecerão aos Relatores, aos membros das 
Comissões, às Lideranças e aos demais Deputados interessados e ao 
órgão de assessoramento legislativo exclusivamente subsídios de 
caráter técnico, documental, informativo e instrutivo. 
§ 3º Caberá ao Primeiro-Secretário expedir credenciais a fim de 
que os representantes indicados possam ter acesso às dependências 
da Câmara, excluídas as privativas dos Deputados (BRASIL, 2013e, 
p. 153) (grifamos).  
 

 

b) Presidência 

Por sua vez, o Presidente da Câmara dos Deputados é, segundo o caput do art. 16 

do RICD (BRASIL, 2013e): 

Art. 16 O Presidente é o representante da Câmara quando ela se 
pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua 
ordem, nos termos deste Regimento (BRASIL, 2013e, p. 26). 
 

Também de acordo com o RICD (BRASIL, 2013e), o Presidente é quem preside 

as sessões da Casa, promulga suas resoluções, faz cumprir seu Regimento e acumula 

responsabilidades, dentre outras, sobre: i) proposições, incluindo distribuição de matérias 

às Comissões Parlamentares e despacho de requerimentos; ii) Comissões Parlamentares, 

como a designação de membros titulares e suplentes e a garantia de manutenção das 

condições necessárias para seu pleno e correto funcionamento; iii) Mesa Diretora, dentre 

outras, pela responsabilidade de presidir suas reuniões; iv) publicações e divulgação, 

como, por exemplo, determinar publicação de matéria referente à Câmara no Diário da 

Câmara dos Deputados.  
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c) Deputados Federais 

Quanto os deputados federais, representantes eleitos pelo povo para a Câmara dos 

Deputados, são os principais agentes de participação e de decisão no processo legislativo 

da Casa. Qualquer cidadão ou grupo de interesse pode requisitar, a qualquer momento, 

audiência com parlamentar ou membros do seu gabinete, mediante simples aceitação dos 

mesmos, para tratar de assuntos relacionados ao seu trabalho na Câmara. As reuniões, 

assim como as respectivas pautas, podem fazer parte de agenda oficial e, portanto, 

registradas de forma pública, tanto da parte do Deputado Federal quanto, por exemplo, 

da entidade privada requisitante. Para facilitar e viabilizar o contato, todas as informações 

de acesso aos gabinetes parlamentares encontram-se no website da Casa. 

 

d) Ouvidoria Parlamentar 

Em relação à Ouvidoria Parlamentar, segundo o RICD (BRASIL, 2013e), é o 

órgão que tem a competência de ser o canal de interlocução da Câmara dos Deputados 

com a sociedade. 

Com a principal atribuição de receber dos cidadãos, incluindo grupos de 

representação, ou pessoas jurídicas de uma forma geral, demandas diversas de 

informações, sugestões ou de reclamações, e dar encaminhamento, inclusive sob forma 

de realização de audiência pública, a Ouvidoria Parlamentar disponibiliza acesso direto 

pelo website da Câmara dos Deputados, denominado “Fale com a Ouvidoria”. Criada pela 

Resolução nº 19 de 2001, possui as seguintes responsabilidades, segundo o RICD 

(BRASIL, 2013e): 

Art. 21-A. Compete à Ouvidoria Parlamentar: 
I – receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as 
reclamações ou representações de pessoas físicas ou jurídicas sobre: 
a) violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos 

e liberdades fundamentais; 
b) ilegalidades ou abuso de poder; 
c) mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da 

Casa; 
d) assuntos recebidos pelo sistema 0800 de atendimento à população; 
II – propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos 
constatados; 
III - propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos 
legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da 
organização da Câmara dos Deputados; 
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IV – propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito 
destinado a apurar irregularidades de que tenha conhecimento; 
V - encaminhar ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal, ao 
Ministério Público, ou a outro órgão competente as denúncias recebidas 
que necessitem maiores esclarecimentos; 
VI – responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências 
tomadas pela Câmara sobre os procedimentos legislativos e 
administrativos de seu interesse;  
VII – realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil. 
Art. 21-D. Toda iniciativa provocada ou implementada pela 
Ouvidoria Parlamentar terá ampla divulgação pelo órgão de 
comunicação ou de imprensa da Casa (BRASIL, 2013e, p. 23:24) 
(grifamos). 

A Ouvidoria Parlamentar ainda possui competência compartilhada com as 

Comissões Parlamentares e com a Mesa Diretora, nos seguintes termos do RICD 

(BRASIL, 2013e): 

Art. 253. As petições, reclamações, representações ou queixas 
apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades públicas, ou imputados a 
membros da Casa, serão recebidas e examinadas pela Ouvidoria 
Parlamentar, pelas Comissões ou pela Mesa, conforme o caso, desde 
que: 
I – encaminhadas por escrito ou por meio eletrônico, devidamente 
identificadas em formulário próprio, ou por telefone, com a 
identificação do autor;  
II – o assunto envolva matéria de competência da Câmara dos 
Deputados. (BRASIL, 2013e, p. 151) (grifamos). 
 

 

e) Secretaria-Geral da Mesa 

Segundo o RICD (BRASIL, 2013e), a Secretaria-Geral da Mesa é órgão de 

assessoria da Mesa Diretora e do Presidente da Câmara dos Deputados, além de ser 

responsável por conduzir as atividades do processo legislativo, como a remessa de matéria 

às Comissões Parlamentares ou o recebimento de projeto de lei de iniciativa popular. 

O projeto de lei de inciativa popular é o instrumento popular e legal da sociedade 

intervir no processo legislativo. Esse tipo de ação, quando iniciada, envolve vários órgãos 

da Casa, mas sua formalização se dá perante a Secretaria-Geral da Mesa, que é 

responsável por recebê-lo, segundo alguns critérios. O art. 252 do RICD (BRASIL, 

2013e) dispõe, dentre outros dispositivos, o seguinte: 

Art.252. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 
um centésimo do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 
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Estados, com não menos de três milésimos dos eleitores de cada um 
deles, obedecidas as seguintes condições: 
(...) 
V – o projeto será protocolizado perante a Secretaria-Geral da 
Mesa, que verificará se foram cumpridas as exigências constitucionais 
para sua apresentação; 
(...) 
(BRASIL, 2013e, p. 150) (grifamos).  
 

A participação dos cidadãos no processo de elaboração das leis está prevista no 

art. 61, § 2° da Constituição Federal (BRASIL, 2013a), segundo o qual: 

(...) 
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento 
do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles 
(BRASIL, 2013a, p. 26). 
 

Diante dessas exigências, os projetos de iniciativa popular apresentados à Câmara 

dos Deputados que não cumprem com tais obrigações, visto a dificuldade de conferência 

dos dados dos signatários do projeto, por exemplo, podem ganhar sobrevida. A solução 

encontrada e comumente utilizada é a inclusão da assinatura de um Deputado Federal, o 

qual possui interesse na matéria. Dessa forma, a proposição passa a ser de autoria do 

parlamentar e, portanto, sua tramitação é garantida. 

 

f) Plenário 

Plenário é a instância máxima da Câmara dos Deputados de apreciação de 

determinadas matérias da Casa, composto por todos os Deputados Federais. É também o 

espaço onde são deliberadas parte das proposições em tramitação.  

Qualquer pessoa pode ter acesso e acompanhar as sessões do Plenário nas galerias 

superiores ou pelo website da Câmara dos Deputados. Ainda há tribunas abaixo dessas 

galerias, exclusivas para jornalistas e convidados. O Plenário também dispõe de painel 

eletrônico para exposição de informações relacionadas ao quórum de Deputados Federais, 

à Ordem do Dia8 e à apreciação de matérias, incluindo votações.  

 

                                                           
8 Segundo os arts. 82 a 86 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Ordem do Dia é a fase da 
sessão plenária ou da reunião de comissão destinada à discussão e à votação das proposições em pauta. 
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g) Comissões Parlamentares 

As Comissões Parlamentares são dispostas pela Constituição Federal (BRASIL, 

2013a) em seu art. 58, onde determina que as Casas Legislativas terão Comissões 

Parlamentares9 , criadas e organizadas na forma estabelecida em seus respectivos 

regimentos internos. Cabe a essas Comissões, em razão da matéria de sua competência, 

dentre outros:  

(...) 
I - discutir  e votar projeto de lei que dispensar, na forma do 
regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de um 
décimo dos membros da Casa; 
II – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
(...)  
IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades 
públicas. (BRASILa, 2013, p. 25) (grifamos).  
 

Assim como no Plenário, as Comissões Parlamentares permitem acesso de 

qualquer pessoa às suas dependências, salvo determinação contrária e expressa do 

presidente da respectiva Comissão, para acompanhamento das sessões. O cidadão 

também pode assistir aos trabalhos das comissões pelo website da Câmara dos Deputados. 

As Comissões Parlamentares também possuem prerrogativa constitucional de 

realização de audiências públicas, conforme relatado anteriormente no item 3.2.2 deste 

Capítulo, descrita no caput do art. 255 do RICD (BRASIL, 2013e): 

Art.255. Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência 
pública com entidade da sociedade civil para instruir matéria 
legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse 
público relevante, atinentes à sua área de atuação, mediante proposta de 
qualquer membro ou a pedido de entidade interessada (BRASIL, 2013e, 
p. 152) (grifamos). 
 

Durante a realização de reunião de audiência pública, os convidados podem fazer 

uso da palavra e apresentar informações, inclusive com recursos visuais e com 

distribuição de material impresso aos presentes, sobre o tema em destaque. O art. 256 do 

RICD (BRASIL, 2013e) determina os seguintes procedimentos: 

                                                           
9 Regra constitucional que permite às Casas Legislativas descentralizarem a apreciação das proposições e 
estabelecerem, em seus respectivos regimentos internos, o disciplinamento dessa prerrogativa no âmbito de 
suas competências. Dessa forma, as Comissões Parlamentares são representações menores e proporcionais 
dos partidos ou dos blocos parlamentares da Câmara, divididas e quantificadas por características técnicas 
e temáticas de apreciação das matérias em tramitação no seu âmbito, com a finalidade de apreciá-las.  
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Art. 256. Aprovada a reunião de audiência pública, a Comissão 
selecionará, para serem ouvidas, as autoridades, as pessoas 
interessadas e os especialistas ligados às entidades participantes, 
cabendo ao Presidente da Comissão expedir os convites. 
§ 1º Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à 
matéria objeto de exame, a Comissão procederá de forma que 
possibilite a audiência das diversas correntes de opinião. 
§ 2º O convidado deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e 
disporá, para tanto, de vinte minutos, prorrogáveis a juízo da Comissão, 
não podendo ser aparteado. 
§ 3º Caso o expositor se desvie do assunto, ou perturbe a ordem dos 
trabalhos, o Presidente da Comissão poderá adverti-lo, cassar-lhe a 
palavra ou determinar a sua retirada do recinto. 
§ 4º A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados, 
se para tal fim tiver obtido o consentimento do Presidente da 
Comissão. 
§ 5º Os Deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo 
estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, 
tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a 
tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos 
presentes (BRASIL, 2013e, p. 152) (grifamos). 
 

Por se tratar de uma reunião oficial, as audiências públicas são registradas e, 

portanto, disponibilizam acesso às informações produzidas. Assim trata o art. 258 do 

RICD (BRASIL, 2013e): 

Art. 258. Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, 
arquivando-se, no âmbito da Comissão, os pronunciamentos 
escritos e documentos que os acompanharem. 
Parágrafo único. Será admitido, a qualquer tempo, o traslado de 
peças ou fornecimento de cópias aos interessados (BRASIL, 2013e, 
p. 153) (grifamos). 

 

Em especial, a presente pesquisa trata da Comissão de Legislação Participativa. 

Com sua criação em 2001, abriu-se mais uma possibilidade de participação popular no 

processo legislativo, por intermédio da apresentação de sugestões legislativas à 

Comissão. A apresentação dessas sugestões é restrita a associações e órgãos de classe, 

sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos, 

excluindo-se o recebimento de sugestões individuais de pessoas físicas. O RICD 

(BRASIL, 2013e) regula seu funcionamento da seguinte forma: 

Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda, ser 
exercida mediante o oferecimento de sugestões de iniciativa 
legislativa, de pareceres técnicos, de exposições e propostas oriundas 
de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades 
mencionadas na alínea a do inciso XII do art. 32. 
§ 1º As sugestões de iniciativa legislativa que, observado o disposto 
no inciso I do art. 253, receberem parecer favorável da Comissão de 
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Legislação Participativa serão transformadas em proposição 
legislativa de sua iniciativa, que será encaminhada à Mesa para 
tramitação. 
§ 2º As sugestões que receberem parecer contrário da Comissão de 
Legislação Participativa serão encaminhadas ao arquivo. 
§ 3º Aplicam-se à apreciação das sugestões pela Comissão de 
Legislação Participativa, no que couber, as disposições regimentais 
relativas ao trâmite dos projetos de lei nas Comissões. 
§ 4º As demais formas de participação recebidas pela Comissão de 
Legislação Participativa serão encaminhadas à Mesa para 
distribuição à Comissão ou Comissões competentes para o exame do 
respectivo mérito, ou à Ouvidoria, conforme o caso (BRASIL, 2013e, 
p. 151) (grifamos). 
 

 
A Comissão de Legislação Participativa ainda disponibiliza uma ferramenta no 

website da Câmara dos Deputados chamada “Banco de Ideias”. Dessa forma, o cidadão 

comum, impossibilitado de apresentar sugestões de leis diretamente à Comissão, como 

disposto pelo art. 254 do RICD (BRASIL, 2013e), pode enviar sua ideia, que será 

registrada, classificada por temas e disponibilizada para consulta pelos Parlamentares e 

pelas entidades da sociedade civil. 

 

h) Diretoria-Geral 

A Diretoria-Geral é o órgão responsável pelo planejamento, orientação, 

coordenação e controle de todas as atividades administrativas da Casa. Possui, sob seu 

comando, dentre outras, a Diretoria Administrativa, que mantém, por exemplo, o Centro 

de Informática, e a Diretoria Legislativa, gestora de todos os trabalhos de apoio ao 

processo legislativo, incluindo a produção e o arquivamento da documentação legislativa. 

 

i) Secretaria de Comunicação Social 

A Secretaria de Comunicação Social é responsável principalmente pela 

divulgação das atividades do processo legislativo da Câmara dos Deputados. Mantém em 

sua estrutura, dentre outros, a Coordenação de Participação Popular, o Departamento de 

Mídias Integradas, a Coordenação de Rede Legislativa de Rádio e TV, a Coordenação de 

Jornalismo, a Coordenação de Conteúdo e a Coordenação de Programas e 

Documentários. 
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j) Canais de Comunicação 

 Ao tratar dos canais de comunicação que a Câmara dos Deputados disponibiliza 

para informar e receber informações da sociedade, compartilhando e encaminhando 

internamente demandas diversas com os órgãos da Casa, a presente pesquisa os classifica 

em online e outros.  

O canal online de comunicação é o website da Câmara dos Deputados, que dispõe 

de informações institucionais da Casa, de comunicação com o público, dos Deputados 

Federais, da atividade legislativa, de documentos e de ferramentas de pesquisa de 

conteúdo. Os acessos para contato direto são: i) “Fale Conosco”, com formulário 

disponível para envio eletrônico de mensagens de elogio, dúvida, sugestão, solicitação ou 

reclamação; ii) Portal Câmara Notícias, que se constitui de página com acesso a notícias 

da Câmara dos Deputados, incluindo assuntos correlatos ao processo legislativo, 

produzidas pela Agência Câmara de Notícias; iii) “Fale com o Deputado”, que é página 

com formulário para preenchimento de mensagem endereçada a parlamentar selecionado; 

iv) “Fale com a Ouvidoria”, composto de formulário para envio de mensagens 

relacionadas à competência do órgão; v) Banco de Imagens, com acervo de fotografias, 

disponível para download, dos trabalhos legislativos desenvolvidos pela Câmara dos 

Deputados; vi) Redes Sociais, que são perfis variados no Twitter e no Facebook mantidos 

pela Câmara dos Deputados, além de blogs do Programa Câmara Ligada e sobre 

“Visitação do Congresso Nacional”, todos com acesso direto pelo website da Câmara. 

Ainda sobre o website da Câmara dos Deputados, destaca-se a sessão denominada 

“Atividade Legislativa”. Nela, o cidadão tem acesso a: i) Agenda Legislativa, onde são 

publicadas as programações e as pautas do Plenário e das Comissões Parlamentares; ii) 

Comissões Parlamentares, com a relação de todas as Comissões, Subcomissões10 e 

Grupos de Trabalho11, seus membros, respectivos projetos de lei em tramitação, reuniões, 

audiências públicas e seminários agendados, documentação produzida internamente e 

disponível para download, como as notas taquigráficas12, além de formulário para envio 

de mensagem direta à Comissão; iii) “Conheça o Processo Legislativo”, que é página de 

                                                           
10 Subcomissão é uma representação menor de uma Comissão Parlamentar com a finalidade de debater e 
produzir, por meio de relatório, assunto relacionado a matéria em trâmite na respectiva Comissão. 
11 Grupos de Trabalho são estruturas criadas para debater e produzir documentos para aperfeiçoar os 
processos legislativo e administrativo da Câmara dos Deputados. 
12 As notas taquigráficas da Câmara dos Deputados são documentos com as transcrições integrais das falas 
realizadas em determinadas sessões legislativas e reuniões de Comissões. 
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acesso a conteúdo educativo sobre como funciona o processo legislativo da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional; iv) Legislação, onde 

disponibiliza-se acesso, com ferramenta de pesquisa, a toda legislação federal e interna 

da Câmara dos Deputados; v) Orçamento Brasil, com informações relacionadas ao 

Orçamento da União; vi) Plenário, com informações das atividades desenvolvidas pelo 

Plenário da Casa; e vii) Projeto de Lei e Outras Proposições, que se constitui de  

ferramenta de pesquisa e de consulta detalhadas das tramitações de todas as matérias da 

Câmara dos Deputados, arquivadas e em tramitação, com opção de download dos 

documentos produzidos.  

Por fim, os canais de comunicação denominados pela presente pesquisa como 

“outros” são: i) Disque-Câmara, que se constitui de serviço de discagem gratuito, pelo 

número 0800 619 619, de atendimento ao cidadão sobre qualquer informação da Casa; ii) 

Jornal da Câmara,  que é publicação impressa, de segunda-feira a sexta-feira, com notícias 

da Câmara dos Deputados e de temas afins; iii) TV Câmara, canal televisivo da Câmara 

dos Deputados com programação de jornalismo, entrevistas e debates, cultura, 

documentários, além de outras voltadas aos temas da Casa; iv) Rádio Câmara, canal de 

rádio com programação temática semelhante à TV Câmara, além de incluir boletim 

especial para o programa nacional de rádio “A Voz do Brasil”; v) Balcão do Serviço de 

Informação do Cidadão,  serviço localizado no Anexo II da Câmara dos Deputados que 

realiza atendimentos presenciais a qualquer cidadão; vi) Biblioteca, com acervos físico e 

digital, a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, especializada em Ciências 

Sociais, é aberta ao público. Dispõe também de publicações e estudos produzidos 

internamente, incluindo os Diários e os Anais do Congresso Nacional, da Câmara dos 

Deputados e das Assembleias Constituintes. 

 Vê-se assim que a Câmara dos Deputados possui várias opções de canais de 

comunicação para o desenvolvimento da atividade de lobby e para o cidadão comum se 

informar e também participar do processo legislativo. 
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3.4. Pesquisa de opinião 

 

 

3.4.1. Metodologia 

 

Com o objetivo de reunir mais elementos para responder a hipótese do presente 

estudo, além de aprofundar o entendimento sobre a atuação dos grupos de pressão no 

processo legislativo da Câmara dos Deputados, foi realizada pesquisa de opinião em 

Brasília, Distrito Federal, entre os dias 07 e 18 de outubro de 2013, com oito 

representantes legítimos de grupos de interesse. Esses profissionais atuam diretamente na 

Administração Pública e são responsáveis por atividades de lobby de mais de mil 

entidades de classe e organizações privadas atuantes no Brasil. 

Ressalta-se que a pesquisa não propôs levantar dados quantitativos ou adotar 

método de pesquisa quantitativa para, a partir de amostra selecionada do universo de 

representantes de grupos de interesse, gerar dados estatísticos de suas atuações. O 

objetivo foi coletar informações para análises de impressões ou percepções acerca do 

aspecto conceitual de lobby, sua regulamentação no Brasil e a utilização das formas de 

pressão, aberta e oculta, apresentadas no item 2.2.2 do Capítulo II do presente estudo. 

Para tanto, a pesquisa de opinião se deu a partir de metodologia qualitativa, com 

realização de entrevistas individuais em profundidade, por meio de instrumento de coleta 

de dados estruturado, constante dos Anexos.   

De acordo com Duarte (2006), a pesquisa qualitativa: 

explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e 
experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma 
estruturada (DUARTE, 2006. p. 62). 

 
A entrevista individual em profundidade é um método que se utiliza de um 

questionário ou um roteiro, para manter a coleta de dados organizada e permitir uma 

sequência de perguntas, de forma que todos os entrevistados respondam às mesmas 

indagações. Uma das vantagens desse tipo de abordagem, ainda segundo Duarte (2006), 

é: 
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a flexibilidade de permitir ao informante definir os termos da resposta 
e ao entrevistador ajustar livremente as perguntas. Este tipo de entre-
vista procura intensidade nas respostas, não a quantificação ou a 
representação estatística (DUARTE, 2006. p. 62). 
 

No caso da pesquisa de opinião realizada, foram utilizadas perguntas abertas em 

que os entrevistados responderam livremente, com o pressuposto do entrevistador 

aprofundar ou explorar as respostas, e fechadas, com alternativas redigidas previamente, 

com a intenção de obter respostas pontuais. 

 
 
3.4.2. Resultados 

 

Em consideração à sequência de perguntas do questionário constante do Anexo, 

em primeiro lugar foi conhecida a opinião dos entrevistados em relação ao conceito de 

lobby.  

O entendimento comum sobre lobby é de representação e defesa de interesses 

legítimos, de forma contínua ou permanente, de uma empresa ou de uma entidade de 

classe, com o objetivo de contribuir para políticas públicas em sintonia com a sociedade, 

por meio de troca de informações e contatos diretos com agentes públicos para exercício 

de pressão. Não houve divergências de opiniões nessa questão e a análise é consensual 

em torno da atividade de influenciar a Administração Pública. 

Ao comparar com o conceito apresentado no Capítulo II, item 2.2.1 do presente 

estudo, não foi identificada a característica de organização que o exercício da atividade 

de lobby demanda, tampouco menções à necessidade de praticá-lo dentro dos limites da 

legislação pertinente. De toda forma, pelo caráter público das organizações representadas 

pelos entrevistados, inclusive seu trabalho de relações governamentais – na forma do 

conceito de GALAN (2012), exposto no ítem 2.1 do Capítulo II do presente estudo - o 

entendimento é de que os mesmos praticam, cada um à sua maneira, ações estruturadas e 

controladas de influência, além de terem ciência das leis ligadas ao exercício da profissão. 

A percepção é de que ao não mencionarem tais características do lobby, tomam como 

natural tal organização e conhecimento da legislação, caso contrário não seriam 

representantes legítimos e autorizados a atuarem nessa atividade. 
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Nas questões seguintes, relacionadas à regulamentação do exercício do lobby no 

Brasil, pode-se dizer que as respostas de todos não foram exatamente no mesmo sentido, 

mas há unidade quanto à posição favorável sobre a necessidade de haver legislação 

específica para a atividade. Foi registrada declaração de um entrevistado, por exemplo, 

que afirmou não ser a favor da regulamentação da atividade, mas que a julga necessária. 

Em sua opinião, a legislação vigente - como a própria Constituição Federal, o Código 

Civil, os Regimentos Internos e os Códigos de Ética das Casas Legislativas - é suficiente 

para trabalhos de influência junto à Administração Pública e não demanda por si só tratar 

especificamente o lobby. A interpretação da necessidade colocada pelo entrevistado se dá 

pela garantia de participação dos profissionais que desempenham essa atividade no 

processo legislativo que regrará a questão, frente a uma possível iniciativa de mão única 

do Estado. 

As principais vantagens da regulamentação do lobby no Brasil identificadas pela 

pesquisa foram relacionadas à oportunidade de excluir dessa atividade indivíduos que a 

praticam de forma oculta, popularmente chamada de tráfico de influência. O fato da 

regulamentação poder dispor sobre os limites de atuação do lobby e a identificação 

pública e criteriosa dos profissionais representantes dos grupos de interesse, como parte 

de um princípio de transparência que deve permear todos os dispositivos da respectiva 

lei, poderia diferenciar o lobby legal do ilegal e ajudar a mudar a opinião pública sobre 

interpretações pejorativas a respeito da atividade, tratadas no item 3.1 deste Capítulo, e 

até mesmo de posicionamentos preconceituosos no tratamento dos agentes públicos com 

os lobistas.  

O Projeto de Lei nº 6.132, de 1990 (BRASIL, 2031b) de autoria do Senador Marco 

Maciel e o Projeto de Lei nº 1202, de 2007 (BRASIL, 2013c) de autoria do Deputado 

Federal Carlos Zarattini, além do Projeto de Resolução da Câmara nº 14, de 2011 

(BRASIL, 2013d), todos abordados pelo presente estudo no Capítulo II, item 2.2.3, são 

de conhecimento dos entrevistados. Ainda foi citada iniciativa privada de organização do 

setor, em fase inicial de estruturação, mas já constituída legalmente, por meio de uma 

entidade de classe denominada Associação Brasileira de Relações Institucionais e 

Governamentais (Abrig), como via alternativa de colaboração dos profissionais de grupos 

de interesse, inclusive, para a regulamentação do lobby no Brasil. 
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De qualquer forma, foi salientada a necessidade de fiscalização, por parte do poder 

público e também do setor, para garantir a aplicação de lei que irá tratar do exercício do 

lobby. Caso contrário, as vantagens da sua regulamentação podem se tornar desvantagens, 

uma vez que ao delimitar a atuação dessa atividade é natural o surgimento de exigências 

de fornecimento de informações e do cumprimento de procedimentos diversos por parte 

dos grupos de interesse junto à Administração Pública. Tais obrigações possivelmente 

tornarão a atividade mais onerosa, por exigir mais recursos para cumpri-las, e morosa, ao 

passo que, com ausência de fiscalização adequada, se tornariam vantagens competitivas 

para indivíduos que praticam tráfico de influência ou se utilizam prioritariamente dos 

canais informais para influenciar políticas públicas. 

Ainda sobre a regulamentação, foi identificado que os entrevistados temem por 

outro risco que o excesso de exigências de uma nova legislação pode causar. A depender 

do tipo e da quantidade de obrigações, em vez de organizar a atividade de lobby, a lei 

pode inibir a atuação das representações legais e até inviabilizar aquelas com menos 

recursos. Nesse sentido, a sociedade se prejudicaria pela redução de sua participação na 

construção de políticas públicas como um todo, ao restringir aos grupos de interesse com 

mais recursos o papel de influenciar agentes públicos, aumentando, assim, o risco de 

“elitizar” a atividade do lobby, como explicado pelo presente estudo no Capítulo II, item 

2.2.2. 

Na opinião dos profissionais entrevistados, o lobby ainda não foi regulamentado 

porque não há interesse político, principalmente dos parlamentares do Senado Federal e 

da Câmara dos Deputados, além da falta de consenso sobre a matéria, considerando as 

proposições em tramitação na Câmara. Além disso, também foi percebido que a 

desarticulação das pessoas que exercem o lobby no Brasil dificulta a negociação de um 

texto equilibrado para as partes envolvidas e ações de pressão eficazes para provocar o 

andamento desses projetos ou a criação de novos. 

Ao tratar dos canais formais de acesso à Câmara dos Deputados para exercício do 

lobby, ou aqueles públicos e de livre acesso para os cidadãos e os grupos de interesse, 

como explicado pelo presente estudo no item 3.3 deste Capítulo, a percepção é que os 

entrevistados se concentram mais na identificação de meios relacionados ao contato com 

Deputados Federais e diretamente ligados ao rito das etapas legislativas para apreciação 

de matérias. Os depoimentos foram acerca das atividades efetivas de pressão, como 
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classificadas por Mancuso (2004) e explicadas no item 3.1 deste Capítulo, e menos 

relacionados à coleta, tratamento e análise de informações.  

A participação em Comissões Parlamentares por meio de audiências públicas 

como expositor, debatedor, orador, ou até mesmo como ouvinte, explicada pela presente 

pesquisa no item 3.3 deste Capítulo, e a realização de reuniões com Deputados Federais 

e membros de gabinete, foram os canais formais mais comentados pelos entrevistados. 

As principais críticas a esses canais, na forma de sugestões para melhoria do acesso e da 

utilização para influenciar no processo legislativo, foram voltadas apenas às audiências 

públicas. A percepção é de descontentamento em relação à baixa participação de 

Deputados Federais e de profissionais especializados nos assuntos dos debates, além da 

falta de objetividade na definição dos temas abordados. A declaração de um representante 

que participou da pesquisa de opinião retrata bem essa constatação, ao afirmar que 

algumas audiências públicas têm temas tão amplos que, tanto não contribuem para o 

processo legislativo de matérias relacionadas, quanto não atraem interesse de participação 

de profissionais do setor em discussão. Também não chegam a nenhuma conclusão, pois 

não há espaço e tempo para esgotar o assunto proposto. 

Em relação aos canais informais ou a prática do lobby oculto - como explicado no 

item 2.2.2 do Capítulo II da presente pesquisa -, o entendimento dos entrevistados é 

consensual: se a defesa de interesse não é realizada pelas vias formais, com transparência 

e dentro da lei, não é lobby. Por outro lado, quando indagados sobre o grau de utilização 

das duas formas - aberta e oculta -, as opiniões ficaram divididas; a pesquisa não 

conseguiu extrair qual forma é mais exercida nos trabalhos de grupos de interesse para 

influenciar políticas públicas, mas pode-se perceber claramente que há posição contrária 

em relação ao tráfico de influência. 

Após debater sobre as formas aberta e oculta da prática do lobby, as informações 

levantadas sobre a afirmação de que há relação direta na ampliação e no incremento da 

qualidade dos canais formais, caso a atividade seja regulamentada no Brasil, apontaram 

para uma tendência à concordância. O consenso é que, por si só, uma legislação para 

regular a atividade dificilmente terá impacto na melhoria do acesso formal à 

Administração Pública de grupos de interesse em participar das decisões. Outras ações 

públicas, principalmente de fiscalização, para assegurar o cumprimento de outras leis 
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como a Lei de Acesso à Informação - apresentada no item 3.2.1 deste Capítulo -, o Código 

Civil Brasileiro e os Códigos de Ética das Casas Legislativas, devem ser estimuladas.  

Por último, há uma clara percepção de que, se a atividade de lobby for 

regulamentada com a participação do setor, seguindo princípios de transparência e da 

legitimidade conferidos aos representantes pelos próprios grupos de interesse e também 

pelo poder público, o processo legislativo na Câmara dos Deputados será mais eficaz. 
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CONCLUSÃO 

 

A relevância de formação de boas leis demanda do poder público a oferta de 

processo legislativo transparente e democrático, para a construção de leis e de políticas 

públicas em sintonia com os anseios sociais.  

A presente pesquisa conceituou democracia representativa e demonstrou o papel 

indissociável dos grupos de representação da sociedade, legítimos e organizados, na 

formulação e no aperfeiçoamento de políticas públicas, mediante utilização do 

instrumento do lobby.  

O Brasil permite a inclusão de representações sociais no seu processo legislativo, 

visto a incapacidade do exercício da democracia direta a partir da participação efetiva do 

cidadão comum e não representado, frente à complexidade da sociedade brasileira, com 

suas várias instâncias públicas de decisão. O desenvolvimento de um Estado democrático 

e representativo depende do atendimento e da constante ampliação da participação da 

sociedade, por meio de grupos de interesse imbuídos de capacidade de organização e com 

vontade política de reinvindicação, nas decisões públicas.  

A formação natural de grupos de interesse em uma democracia representativa 

espelha a obrigação do poder público de abrir espaço e de incentivá-los a fazerem parte 

do processo legislativo, como prevê a legislação brasileira. Esses mesmos grupos na 

forma de pressão e ao exercerem atividade planejada e estruturada de lobby com 

representantes legitimados, requerem que a legislação e a estrutura funcional dos órgãos 

públicos, especialmente a Câmara dos Deputados - objeto de análise desta pesquisa -, 

estejam preparadas para o exercício legal de atividades de influência no processo 

legislativo. 

A presente pesquisa relacionou a legislação pertinente ao exercício do lobby e 

identificou a estrutura funcional, incluindo os canais de comunicação, à disposição dos 

grupos de interesse, ressaltando questões que precisam de atenção e avaliação por parte 

do poder público e da sociedade civil organizada, para viabilizar sua participação no 

processo legislativo.  

Uma dessas questões que deve ser debatida e resolvida é a regulamentação do 

lobby no Brasil. Apesar de haver legislação afim capaz de regrar as condutas dos grupos 



57 
 

de interesse e dos serviços informacionais, incluindo contato direto com agentes públicos, 

da Administração Pública, o lobby ainda é praticado, muitas vezes, pela forma oculta – 

ilegal e relacionada unicamente a interesses privados -.  Esse tipo de prática, 

popularmente chamada de tráfico de influência, ocorre pela falta ou fraqueza da forma 

aberta do lobby. 

Sendo assim, foram demonstradas as iniciativas legislativas para regulamentação 

do lobby no Brasil, além dos registros de parlamentares e de profissionais de grupos de 

interesse, a favor da criação de regras mais claras e democráticas para exercício da 

atividade. 

Ao adicionar os dados analisados das opiniões de representantes legítimos de 

grupos de interesse com atuação no Brasil sobre aspectos do lobby, a presente pesquisa 

reuniu os elementos necessários para afirmar que a ampliação e a democratização dos 

canais formais para atuação de grupos de pressão na Câmara dos Deputados, de fato 

contribui para produção legislativa mais eficaz em relação as demandas sociais. 

A necessidade de debate sobre a regulamentação do lobby, dentro de limites que 

viabilizem o envolvimento de maior número de grupos de interesse – dessa forma 

ampliando a participação social -, aliado à reavaliação dos canais formais do processo 

legislativo da Câmara dos Deputados, é condição para o enfraquecimento da prática do 

lobby oculto e o fortalecimento da democracia. Dessa maneira, a chance de construção de 

um ordenamento jurídico alinhado com os interesses da sociedade brasileira é maior. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Organograma da Câmara dos Deputados 
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ANEXO B - Instrumento de Coleta de Dados (questionário) da Pesquisa de Opinião 

PROJETO: TCC GUILHERME CANIELO - PL5 CEFOR Questionário Lobby na Câmara 
dos Deputados 

Bom dia, (Boa tarde, Boa Noite) - Sou estudante do curso de especialização em Processo 
Legislativo do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos 
Deputados e estou realizando uma pesquisa sobre o exercício do lobby na Câmara dos 
Deputados. O Sr(a) poderia colaborar? 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ENTREVISTADO(A) 

DATA  HORA  

NOME DA ORGANIZAÇÃO  

ENTREVISTADO (A)  CARGO  
 

1 P.01) O(a) Sr(a) é o responsável ou um dos responsáveis pela atuação de lobby do(a) 
__________ (nome da organização) na Câmara dos Deputados?       (RU) 

1 Sim 

2 Não (encerre a entrevista) 
 

2 P.02) O que o(a) Sr(a) entende por lobby? 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

3 P.03) É a favor da regularização ou regulamentação do exercício do lobby no Brasil?   
(RU) 

1 Sim 

2 Não  
 

4 P.04) Na sua opinião, caso o lobby seja regulamentado no Brasil, haveriam só 
vantagens ou desvantagens também?   (RM)  

1 Vantagens (siga p/ p.05) 

2 Desvantagens (siga p/ P.06) 
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5 P.05) Na sua opinião, quais as vantagens da regulamentação do lobby no Brasil?     
(EXPLORAR)                          

  

  

  

  
 

6 P.06) E as desvantagens?     (EXPLORAR)                          

  

  

  

  
 

7 P.07) O(a) Sr(a) tem conhecimento de algum Projeto de Lei ou outro tipo de iniciativa 
para regulamentar o lobby no Brasil?     (RM)  

1 Sim, Projeto de Lei. P.08) Quais? ___________________________________________ 

2 Sim, Outro tipo de iniciativa. P.09) Quais? ____________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3 Não  
 

8 P.10) Na sua opinião, porque até hoje o lobby não foi regulamentado no Brasil?     
(EXPLORAR)                          

  

  

  

  

  

  

  
 

9 P.11) Levando em consideração apenas os canais formais de acesso à Câmara dos 
Deputados para exercício de lobby, ou seja, os públicos e de acesso livre para os cidadãos 
e grupos de interesse, no seu entendimento, poderia dizer quais são?     (RM)                 

1 Audiências Públicas como expositor/orador 8 Diário da Câmara dos Deputados 

2 Sessões nas Comissões Parlamentares - 
acompanhamento presencial 

9 TV Câmara  
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3 Sessões no Plenário - acompanhamento 
presencial 

10 Rádio Câmara 

4 Comissão de Legislação Participativa 11 Jornal Impresso da Câmara dos 
Deputados 

5 Audiência/reunião com Deputados e pessoal 
de gabinete 

12 Outro: _______________________ 

6 Audiência/reunião com servidores da Câmara 
dos Deputados 

13 Outro: _______________________ 

7 Website da Câmara dos Deputados 14 Outro: _______________________ 
 

10 P.12) Dos canais que acabou de citar, na sua opinião, em que aspectos deveriam mudar 
para melhorar a prática do lobby de uma forma geral?     (EXPLORAR)  

  

  

  

  

  

  
 

11 P.13) Agora em relação aos acessos informais à Câmara dos Deputados, o que o(a) Sr(a) 
entende por isso?     (EXPLORAR)  

  

  

  

  

  

  
 

12 P.14) O(a) Sr(a) acredita que os acessos informais são mais utilizados que os formais?   
(Resposta Única)                   

1 Sim 3 Não sabe dizer 

2 Não   
 

13 P.15) Porque?     (EXPLORAR)  
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14 P.16) Caso o lobby seja regulamentado no Brasil, o(a) Sr(a) acredita que os acessos formais 
seriam ampliados e os informais reduzidos?   (RU)                   

1 Sim 3 Não haveria mudança 

2 Não 4 Não sabe dizer 
 

15 P.17) Caso o lobby seja regulamentado no Brasil, o(a) Sr(a) acredita que o processo 
legislativo da Câmara dos Deputados, como um todo, seria melhor?   (RU)                   

1 Sim 3 Não haveria mudança 

2 Não 4 Não sabe dizer 
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