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Resumo
Este trabalho de conclusão de curso trata de um estudo comparado a respeito da atividade de
lobby nos Estados Unidos e no Brasil, buscando traçar o caminho da regulamentação da
atividade nos dois países e ressaltando as peculiaridades do sistema político de cada um deles.
O trabalho conclui que a regulamentação da atividade de lobby é importante nos dois países.
Embora Brasil e EUA apresentem diferenças importantes com relação ao sistema político, a
legislação norte-americana pode servir de inspiração para o caso brasileiro, contribuindo para
fortalecer as instituições democráticas e combater as práticas corruptas.
Palavras-Chave: Lobby; Legislação; EUA; Brasil.

Abstract
This monograph is a comparative study about lobbying in the United States and in Brazil,
seeking to analyze the regulation of the activity in both countries and highlight the
peculiarities of the political system of each one. The paper concludes that the regulation of
lobbying activity is important in both countries. Although Brazil and the U.S.A. have
important differences with respect to the political system, the U.S. legislation can serve as
inspiration for the Brazilian case, helping to strengthen democratic institutions and combating
corrupt practices.

Key-words: Lobby, Legislation, U.S.A., Brazil.
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Introdução

O tema deste trabalho é a regulamentação do lobby no Brasil. O objetivo é descrever e
comparar os mecanismos de regulamentação da atividade de lobby existentes nos Estados
Unidos da América (EUA) e no Brasil.
Além da análise histórica sobre os caminhos traçados pelos EUA e Brasil até a
regulamentação de suas atividades de lobby, a comparação esclarece as semelhanças e as
diferenças entre as democracias analisadas, os sistemas políticos e como se desenvolve a
atividade de lobby em cada país.
A grande questão é: há necessidade de regulamentação do lobby no Congresso
brasileiro? Este trabalho pretende estudar o modelo de regulamentação da atividade de lobby
norte-americano e os resultados alcançados podem traçar um paralelo com a necessidade de
fortalecimento das instituições políticas brasileiras.
O lobby não pode ser confundido com corrupção, pois é uma atividade essencial para a
participação da sociedade no processo decisório e faz parte da democracia. Por isso, é muito
importante o processo de regulamentação e de sistematização da atividade de lobby como
forma de combater outras práticas maléficas ao sistema político.
Estados Unidos e Brasil guardam semelhanças em muitos aspectos de sua organização
política e social, sendo ambos os países democracias representativas e participativas. Por isso
mesmo, estudar a experiência norte-americana sobre a regulamentação do lobby é bastante
proveitoso para o caso brasileiro.
Embora não se possa importar o modelo de legislação norte-americana sobre o lobby e
aplicá-lo com sucesso no Brasil, por causa das inúmeras diferenças apresentadas entre os
sistemas políticos dos dois países, trazer os tópicos da discussão norte-americana para o
ambiente brasileiro pode contribuir para que a sistematização do lobby avance no país.
O método empregado foi o Estudo Comparado, isto é, a análise comparativa entre a
regulamentação do lobby nos EUA e no Brasil. De acordo com Schneider, o método
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comparativo é considerado um tipo de análise muito apropriado para as Ciências Sociais, área
em que esse trabalho está inserido.
A comparação, enquanto momento da atividade cognitiva, pode ser
considerada como inerente ao processo de construção do conhecimento nas
ciências sociais. É lançando mão de um tipo de raciocínio comparativo que
podemos descobrir regularidades, perceber deslocamentos e transformações,
construir modelos e tipologias, identificando continuidades e
descontinuidades, semelhanças e diferenças, e explicitando as determinações
mais gerais que regem os fenômenos sociais (SCHNEIDER, 1998).

As técnicas de pesquisa empregadas foram a pesquisa bibliográfica de estudos téoricos
relativos ao tema do trabalho, a pesquisa da legislação, em particular sobre a regulamentação
do lobby, no Brasil e nos EUA, e a pesquisa documental, com o levantamento dos registros da
participação de agentes políticos, grupos de pressão e a sociedade na formação da legislação
de lobby nos EUA e no Brasil.
O período analisado neste trabalho de conclusão de curso foi a partir da década de
trinta para os estudos sobre a regulamentação da legislação de lobby norte-americana, pois
embora a primeira legislação tenha surgido em 1946, a discussão sobre o tema no congresso
norte- americano teve início anos antes. E para os estudos no Brasil, o corte temporal foi feito
a partir de 1988, que é a data da atual Constituição Federal, embora seja necessário regressar
alguns anos em relação à fundamentação teórica a respeito do sistema político brasileiro.
O marco teórico usado foi a tese de doutorado de Luiz Alberto dos Santos. O trabalho,
além de ser recente, possui um conteúdo robusto e destacado dentro do que tem sido estudado
no Brasil a respeito do lobby.
Esse trabalho de conclusão de curso se divide em um capítulo inicial para a
fundamentação teórica a respeito do lobby, com algumas definições e conceitos necessários
para a construção da linha de pensamento. Em seguida um capítulo sobre o sistema político e
a legislação de lobby norte-americana, com a análise dos dispositivos legais mais recentes
sobre o tema.
O terceiro capítulo aborda o sistema político brasileiro e a situação da atividade de
lobby no Brasil, com a análise das propostas de regulamentação que hoje tramitam no
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Congresso Nacional. Em seguida o quarto capítulo faz uma breve análise comparativa entre
Estados Unidos e Brasil e discute a necessidade da regulamentação do lobby no Brasil.
Por fim, a conclusão faz um resumo dos principais pontos analisados nesse trabalho de
conclusão de curso e das respostas encontradas na análise do tema. É importante ressaltar que
o trabalho não esgota, nem pretende esgotar, o tema, mas apenas faz uma reflexão a respeito
da regulamentação do lobby no Brasil em comparação com a experiência norte-americana.
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1 Lobby

Segundo Nassar (NASSAR, 2007), o lobby surgiu na Inglaterra, no século XIV, como
uma atividade dos grupos de pressão junto aos parlamentares, na ante-sala da Câmara dos
Comuns. Já nos Estados Unidos, essa atividade de buscar influenciar os políticos surgiu de
forma bem semelhante, só que no hall dos hotéis onde os presidentes recém-eleitos ficavam
hospedados.
O lobby é a prática de buscar acesso aos agentes políticos e fazer com que eles saibam
das demandas de determinados segmentos da sociedade, usando pessoas (lobistas) e seus
canais de contato junto aos órgãos de governo.
O lobby faz parte do processo democrático representativo e participativo. Se existe um
grupo organizado em torno de determinado interesse, buscando influenciar o sistema político
em favor póprio, então é natural que esse grupo envie representantes para negociar junto ao
Estado os seus desejos, necessidades e questionamentos.
A atuação de grupos de pressão e de lobistas, profissionais contratados para negociar
interesses junto ao governo, ocorre em todos os setores do governo, em todas as esferas de
poder, em torno de todas as políticas públicas desenvolvidas pelo governo. As técnicas
empregadas por grupos de pressão e por lobistas precisam ser regulamentadas para que não
descambem em práticas desonestas e ilegais de convencimento.

1.1 Definições iniciais

Santos (SANTOS, 2007) define a política como um ambiente de conflito de interesses
sociais, onde é necessária uma negociação para a definição das prioridades de governo a partir
de uma dotação inicial de recursos financeiros. Nesse cenário, a atividade política seria a
responsável pela criação de valores sociais e de políticas públicas para que a sociedade
permaneça unida e em equilíbrio, mesmo com as divergências de interesses e com a escassez
de recursos.
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Partindo dessa ideia de política, Santos (SANTOS, 2007) considera que a cultura
política cria as instituições políticas. Essas instituições agregam os elementos de ordem e
servem de arena para a negociação dos interesses divergentes dos cidadãos. Segundo March e
Olsen (MARCH e OLSEN, 1984, apud SANTOS, 2007) as instituições políticas são arenas
para as forças sociais em disputa e são também uma coleção de procedimentos e de estruturas
operacionais que definem e defendem os interesses em políticas públicas. Nesse contexto, as
as instituições são atores políticos.
North (NORTH, 1991, apud SANTOS, 2007) complementa esse raciocínio,
esclarecendo que as instituições políticas teriam a função de reduzir a incerteza da sociedade,
estabelecendo um espaço de estabilidade para a interação humana e para a negociação dos
interesses. Essa visão faz parte do neo-institucionalismo, que prega que as instituções
políticas afetam o comportamento das pessoas, assim como as pessoas, por meio de suas
ações e de sua participação, influenciam a situação política.
Vieira aponta como conceito de participação política a seguinte definição:
Em sentido estrito, o conceito de participação política é reservado para as
situações em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma
decisão política, principalmente aquelas relacionadas às atividades típicas
das democracias ocidentais e se pode acrescentar, não apenas influenciar
decisões, mas também acompanhar se o que foi decidido está sendo
respeitado, bem feito e, posteriormente, avaliar se a decisão foi a melhor
possível para o momento (VIEIRA, 2008).

As instituições

políticas

também

são importantes

entes

fomentadores

do

comportamento cívico e contribuem para a construção do superego dos cidadãos
(CAPELATTO, 2009), da mesma forma que contribuem para essa construção a religião e a
educação:
Para Putnam, as instituições, apesar de moldadas pela história, têm papel
socialmente ativo e modificador, pois moldam a política e seus atores.
Pateman também considera que as instituições têm papel fundamental: o
governo e as instituições públicas seriam, acima de tudo, educativos e, como
são uma grande influência sobre a mente humana, sua abertura à
participação teria importante papel no desenvolvimento de um caráter ativo
de espírito público. Já Putnam crê que os sistemas de participação cívica são
uma forma essencial de capital social: quanto mais desenvolvidos forem
esses sistemas numa comunidade, maior será a probabilidade de que seus
cidadãos sejam capazes de cooperar em benefício mútuo (VIEIRA, 2008).
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Outro conceito importante é a Teoria da Agência (SANTOS, 2007), que explica o
comportamento dos políticos e burocratas no ciclo de políticas públicas. Os pressupostos da
teoria são quatro: 1- as organizações se constróem a partir de contratos; 2- o comportamento
se baseia na maximização da utilidade, na diferença de interesses entre as partes e na noção de
racionalidade econômica; 3- existe assimetria de informação entre as partes e isso influencia o
processo; 4- no contrato entre as partes está incluído o custo da agência.
A partir desses pressupostos, a Teoria da Agência esclarece que numa sociedade
democrática existem agentes delegados para administrar os interesses do povo, isso é o
principal. O principal, por sua vez, entrega seu poder de decisão aos agentes delegados para
facilitar a negociação de seus interesses e a consecução de seus objetivos. Os agentes
delegados representam o povo e o povo escolhe os agentes delegados que melhor o
representam.
Santos entende que “para o principal, a delegação contratual tem como vantagem
poder aproveitar em benefício próprio as competências e domínio de informação detidos pelo
agente”. Porém, a falha do sistema representativo surge quando não é mais possível
“assegurar contratualmente que o agente seja obrigado a dar o melhor de si para o
atendimento dos interesses do principal”:
A construção teórica do modelo implica a afirmação de uma alta
probabilidade de conflito entre as partes, e pressupõe que o agente levará em
conta os aspectos negativos e positivos, oferecendo ao principal um
rendimento ótimo na medida em que as suas ações produzirão resultados
compatíveis com os esperados pelo seu cálculo egocêntrico. Daí adviria a
necessidade, por parte do principal, de configurar mecanismos de controle
que motivassem o agente a tomar decisões favoráveis ao interesse do
principal e não a seguir seus interesses em estratégias oportunistas.
(SANTOS, 2007).

A Teoria da Agência pode ser empregada para estudar as relações entre povo
(principal) e políticos eleitos (agentes) e também para as relações de lobby entre grupos de
pressão (principal) interessados em obter ganhos a partir da influência sobre a elaboração de
determinadas políticas e os lobistas contratados (agentes) para influenciar a decisão do
governo sobre a política pública em questão.
Vieira (VIEIRA, 2008) define grupos de interesse e grupos de pressão da seguinte
forma: “os grupos que atuam em defesa de seus interesses perante os poderes públicos são
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grupos de interesse e, desses, os que atuam em nível político transformam-se em grupos de
pressão.” E em seguida conclui que “o interesse comum seria o elemento congregador do
grupo, a pressão exercida na forma e no momento propícios, seu objeto necessário. E o lobby,
um dos meios para concretizá-lo.”
A definição de Arthur Bentley (BOBBIO, 1998) é que grupos de interesse são uma
massa de atividades de tendência comum a respeito de uma decisão. A luta dos grupos de
interesse determinaria, na visão de Bentley, o tipo de decisão tomada. A partir dessa definição
de grupo de interesse, tem-se o conceito de grupo de pressão:
Resta portanto a expressão grupos de pressão. Ela indica, ao mesmo tempo, a
existência de uma organização formal e a modalidade de ação do próprio
grupo em vista da consecução de seus fins: a pressão. Entendemos por
pressão a atividade de um conjunto de indivíduos que, unidos por
motivações comuns, buscam, através do uso de sanções ou da ameaça de uso
delas, influenciar sobre decisões que são tomadas pelo poder político, seja a
fim de mudar a distribuição prevalente de bens, serviços, honras e
oportunidades, seja a fim de conservá-las frente às ameaças de intervenção
de outros grupos ou do próprio poder político. Pressão é, portanto, não tanto
como pensam alguns autores, a possibilidade de obter acesso ao poder
político, mas a possibilidade de recorrer a sanções negativas (punições) ou
positivas (prêmios), a fim de assegurar a determinação imperativa dos
valores sociais através do poder político (BOBBIO, 1998).

A organização dos grupos de pressão se dá de modo muito semelhante às instituições
governamentais que eles pretendem influenciar, ou seja, se a instituição for nacional, então o
grupo de pressão será nacionalmente organizado, se a instituição for regional, então o grupo
terá a composição de indivíduos daquela região.
Para Santos (SANTOS, 2007), os grupos de pressão contribuem para a formação de
um sistema político aberto, em que muitos atores estariam aptos para interagir, opondo-se uns
aos outros e, assim, contrabalançando o poder de cada um deles reciprocamente dentro do
sistema.
Santos defende que o Estado é suscetível à atuação de grupos de pressão e esse
processo de influência é um atributo natural da democracia representativa e participativa.
Esses grupos atuam por meio das práticas de lobby, atuando eles mesmos junto ao governo ou
por meio da contratação de lobistas.
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Nesse sistema político aberto, atua o Estado descrito por Latham (LATHAN, 1965,
apud, SANTOS, 2007), ou seja, o Estado representante do consenso de vários grupos,
cabendo a ele estabelecer as normas de comportamento entre esses grupos, assegurar a
obediência de todos, formular e promover objetivos normativos, podendo, inclusive, abolir ou
reformular os grupos existentes.
De modo resumido, pode-se dizer que na sociedade existem diversos interesses
espalhados pelo tecido social, formando grupos latentes. Quando esses grupos resolvem se
organizar em torno de uma causa comum, eles se transformam em grupos de interesse.
Quando esses grupos de interesse buscam influenciar o sistema político em favor próprio, eles
se transformam em grupos de pressão. Quando esse grupos de pressão se instrumentalizam
em recursos de poder e de influência há a formação do lobby e quando profissionais são
treinados e contratados para atuar exclusivamente no papel de lobby, surgem os lobistas.
Para Vieira (VIEIRA, 2008), lobby é a participação política de grupos de pressão,
representantes de interesses segmentos econômicos e/ou sociais, no âmbito das instituições de
governo, para a formulação das políticas públicas. Essa participação deve ser baseada na
gestão da informação, do conhecimento e da comunicação, visando influenciar os tomadores
de decisão dos órgãos e entidades de governo a fazerem ou deixarem de fazer algo de
interesse desses grupos.
Santos complementa esse entendimento a respeito do lobby:
A prática do lobbying é importante instrumento no âmbito do sistema
democrático, à medida que provê um fórum para a resolução de conflitos
entre pontos de vista diversos e concorrentes e institui um sistema de checks
and balances que permite a competição entre os grupos de interesse. Além
disso, provê informação, análise e opinião para legisladores e líderes de
governo permitindo tomada de decisão informada e equilibrada. Assim, os
lobbyists podem ajudar a tornar o processo legislativo mais eficiente
provendo dados e assessoramento acurado sobre os efeitos da lei e os
policymakers locais, estaduais ou federais de pontos de vista em assuntos de
políticas públicas (SANTOS, 2007).

Santos afirma que o lobby é consequência, e não causa, do sistema de negociação de
políticas. O lobby é uma prática, uma atividade, e não um sistema de valores, estando o
lobista submetido aos princípios e aos valores do grupo de pressão que representa.
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1.2 Lobistas e corrupção

Para Browne (BROWNE, 1998, apud, SANTOS, 2007), os lobistas são representantes
de interesses e usam habilidades de persuasão junto aos órgãos de governo em basicamente
cinco etapas. No primeiro momento o lobista chama a atenção do político e se insere na cena
política. Depois o lobista passa a partilhar com o político interesses em comum. A terceira
etapa é manter o canal de contato com o político e ganhar a confiança dele.
O quarto momento de um lobista é quando ele passa a aconselhar o político a respeito
de projetos legislativos e administrativos, apontando os compromissos que precisam ser
cumpridos com os segmentos da sociedade e quais os recursos disponíveis para a atuação
política. Por fim, o lobista passa a ter credibilidade junto ao político, provendo e obtendo
informações ao longo do tempo e negociando em favor dos interesses que representa.
Segundo Vieira (VIEIRA, 2008), regular a atividade de lobby é importante para
estabelecer parâmetros legais para a ação do lobista, para obrigar a prestação de contas de
todas as ações e procedimentos destinados a convencer o Parlamento 1 de ideias consideradas
legítimas e publicamente defensáveis e para garantir que o lobby exercido seja saudável ao
contexto democrático.
Assim sendo, as leis de lobby são importantes instrumentos de organização da
negociação política, pois são capazes de conferir previsibilidade e regularidade ao processo de
influência, reduzindo as incertezas em favor de uma maior transparência, aumentando a
eficiência do sistema político e incentivando a fiscalização por parte dos cidadãos.
Apesar da importância do lobby como instrumento de participação social e de
representação de interesses, essa atividade é constantemente associada à corrupção. Para
Santos (SANTOS, 2007) a corrupção ocorre quando um grupo de pressão abusa do poder

1

Parlamento: usar a expressão “Parlamento” é o mesmo que dizer “Congresso”. Não confundir o termo
Parlamento com o Parlamentarismo, já que o Brasil é uma República presidencialista.

19

público para obter ganhos privados. Esse abuso consiste na extrapolação das tentativas de
convencimento e de argumentação do lobby, chegando ao suborno e à intimidação dos
servidores públicos e dos agentes políticos.
Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a prática do lobby é constantemente
confundida com os esquemas de corrupção denunciados pela mídia. Isso ocorre por conta da
tênue fronteira entre a participação saudável no processo de negociação política e a
extrapolação da persuasão em favor de interesses particulares.
O excesso cometido pelo lobista, quando transforma a atividade de influenciar em
corrupção, ocorre também graças à fragilidade do sistema político, à cultura política de
passividade, à falta de instrumentos de transparência nas negociações políticas, à falta de
fiscalização e de controle da sociedade sobre as práticas políticas.
Santos (SANTOS, 2007) esclarece que nos EUA o senso comum, medido pelas
pesquisas de opinião pública, acredita que os interesses denfendidos pelos lobistas governam
a política norte-americana e chegam a ameaçar o processo democrático.
No Brasil, a corrupção é uma prática endêmica no sistema político e infelizmente
também atinge as atividades dos lobistas e dos grupos de pressão, o que faz com que a
sociedade veja o lobby com receio.
No Brasil costuma ocorrer confusão entre o conceito de atividade lobby e o conceito
de clientelismo. Porém, como Graziano (GRAZIANO, 1975, apud SANTOS, 2007) esclarece,
o clientelismo é uma relação de troca de favores entre indivíduos, que se reproduz na prática
política quando existem gargalos no acesso a recursos e a instrumentos de poder político. Essa
prática se opõe ao lobby, pois esse precisa de um ambiente aberto aos recursos e aos
instrumentos de poder político para se desenvolver, sem a existência de gargalos.
O lobby não pode ser confundido com corrupção, pois é uma atividade essencial para a
participação da sociedade no processo decisório e faz parte da democracia. Por isso, é muito
importante o processo de regulamentação e de sistematização da atividade de lobby como
forma de combater outras práticas maléficas ao sistema político.
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Santos (SANTOS, 2007) aponta que nos países onde há a institucionalização do lobby,
há maior transparência e maior capacidade de fiscalização das negociações entre grupos de
pressão e políticos. Essa parece ser o ponto de vista dominante entre os estudiosos a respeito
do assunto.

1.3 Considerações finais

Santos (SANTOS, 2007) defende que o lobby deve ser regulado por instrumentos que
garantam a transparência do processo de influência junto aos órgãos e entidades de governo. É
necessário fazer com que as relações entre políticos, burocratas e grupos de pressão sejam
mais claras e visíveis para a sociedade e, em consequência, passíveis de fiscalização.
A regulamentação fortalece os mecanismos de participação dos grupos de pressão no
processo decisório, aproxima o trabalho dos agentes políticos do interesse público e deixa a
atividade de lobby menos suscetível à corrupção.
Bezerra et alii (BEZERRA ET ALII, 2002, apud SANTOS 2007) acrescenta que, além
de mecanismos para a regulamentação da atividade de lobby, é necessária, principalmente no
caso brasileiro, uma reforma administrativa que livre o parlamentar 2 do papel de mediador
entre interesses privados e o Poder Executivo.
Dessa maneira, o parlamentar brasileiro deixaria de atuar como despachante de
intesses específicos junto ao Governo e poderia se concentrar nas atividades legislativas e de
fiscalização. Porém, vale a pena ressaltar que o parlamentar brasileiro não tem interesse em
abandonar o papel de mediador de interesses, mas ao contrário, ele prefere ser o mediador
entre os interesses privados, dos lobistas e do governo.
Para isso, as instituições democráticas devem garantir o universalismo, a transparência
nos procedimentos e a divulgação eficiente das informações de governo para que todos
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possam ter acesso aos mecanismos de elaboração e de implementação das políticas públicas e
da legislação orçamentária, bem como aos demais processos decisórios.
Com a regulamentação da atividade de lobby, os lobistas teriam regras de atuação mais
definidas e, portanto, uma margem menor para atuar em busca de vantagens desproporcionais.
Por fim, os cidadãos teriam mais acesso ao processo decisório, mais informação sobre as
negociações políticas, sobre os atores envolvidos, além de uma maior possibilidade de buscar
a representatividade de seus interesses junto aos órgãos de governo. Tudo isso fortalece a
cutura de maior participação política.
Isso porque a regulamentação do lobby preservam o direito do povo saber quem são os
lobistas, quais são as fontes de seus recursos, quem os contrata, que tipo de interesses
defendem e onde estão atuando no processo político.

2

Parlamentar: aqui o termo parlamentar é usado para designar os membros do Congresso Nacional, ou seja,
deputado ou senador. Não confundir com o regime parlamentarista.
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2 Estados Unidos da América

2.1 Fundamentos teóricos

Nos Estados Unidos, os grupos de pressão são muito expressivos e isso é resultado de
“uma cultura política pluralista que reconhece a organização e participação social como
indissociáveis do conceito de democracia” (SANTOS, 2007).
O pluralismo político prega o reconhecimento da diversidade, a necessidade de que os
mais diversos grupos tenham acesso ao processo político e a importância dessa participação
para a democracia. No pluralismo, o poder é distribuído por vários setores, que se fiscalizam e
se influenciam mutuamente.
Desta forma, percebe-se que em uma sociedade plural, necessariamente, os
diversos grupos devem ter convicção e reconhecer os contrastes existentes
entre eles, buscando, dentro de um sistema e ambiente democrático, soluções
que levem a superação desses conflitos e, consequentemente, atendam aos
interesses do maior número possível de pessoas. Nesse sentido, vale frisar
que a tolerância aos posicionamentos dos demais grupos é característica
essencial de uma sociedade pluralista. Portanto, é possível concluir que um
Estado plural é aquele no qual inexiste uma única autoridade responsável
pela administração e pela política estatal, havendo, ao contrário, uma
sociedade dividida em grupos organizados, que, apesar de estarem
subordinados ao próprio Estado, exercem influência sobre as decisões do
ente político e, ainda, fiscalizam os demais grupos, de forma que nenhum
dos setores sociais, isoladamente, tenha a capacidade de controlar a tomada
de decisões inerentes aos rumos que serão seguidos por determinada Nação
(PLURALISMO. Universo Jurídico, 2011).

A Constituição norte-americana assegura o direito de petição aos cidadãos. Os
cidadãos, por sua vez, participam de uma grande variedade de grupos de pressão. Esses
grupos de pressão costumam possuir um viés pró-empresarial, pois os empresários são o setor
mais organizado da sociedade (SCHATTSCHNEIDER, 1975, apud, SANTOS, 2007).
Santos informa que os grupos de pressão são tema muito estudado nos Estados
Unidos. Como eles são constituídos, como funcionam, quais instrumentos utilizam, como se
relacionam e também a regulamentação das atividades desses grupos tem sido objeto de várias
análises. Isso porque os grupos de pressão são os canais de comunicação entre os desejos da
sociedade e a atividade política.
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Enquanto cabe, aos partidos, articular aspirações e mensagens políticas em
sentido estrito, ou seja, relativas às representações sociais do que seja ou
deva ser o interesse público, as aspirações e mensagens privadas são
articuladas e enviadas pelos grupos de interesse. Portanto, conforme
Campers e Amaral, “não há Estado de Direito democrático sem a sua
existência” (SANTOS, 2007).

Em 1928, Pendleton Herring (HERRING, 1933, apud SANTOS, 2007) estudou a
atividade de lobby e o impacto dela no Congresso norte-americano. Para ele, os grupos
políticos se fortaleceram em detrimento dos partidos políticos e o uso de audiências públicas
pelos comitês congressuais para discutir questões aumentou. Nesse cenário, os lobistas
desempenhavam o importante papel de abastecer os parlamentares com informações.
O lobby nos Estados Unidos, segundo Schlozman e Tierney (SCHLOZMAN,
TIERNEY, 1986, apud, SANTOS, 2007), é mais atuante no Poder Legislativo que em outros
Poderes e é formado por grupos organizados e com uma sólida estrutura financeira e
operacional. O ambiente em que atuam os lobistas é desequilibrado e os grupos atuam uns
contra os outros na tentativa de defender seus interesses.
A atuação do lobby é mais eficiente para evitar a aprovação de novas leis que para
incentivar novas proposições legislativas. Por fim, os lobistas contam com o apoio da
burocracia, com a ação de outros grupos, com a opinião pública e com a disponibilidade de
recursos para o êxito de seus interesses. Além da legislação específica que garante o exercício
do lobby, a atividade se beneficia de subsídios governamentais e demais políticas públicas que
incentivam a mobilização política.
Em 1986, Schlozman e Tierney (SCHLOZMAN, TIERNEY, 1986, apud SANTOS,
2007), concluíram que os grupos de pressão influenciam os congressistas, mas os resultados
políticos desse lobby dependem de muitos outros fatores, como o apoio de lideranças
importantes no processo decisório por exemplo. Além disso, as organizações que representam
interesses muito difusos na sociedade tendem a competir entre si, o que diminui a
representatividade de cada grupo organizado e o acesso delas aos canais de negociação
política.
Berry (BERRY, 1989, apud SANTOS, 2007) constata que os grupos de pressão são
importantes para ampliar a participação política, mas nem todos os interesses da sociedade
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são representados por esses grupos. Geralmente, os interesses das classes médias e altas são
os mais defendidos pelos grupos de pressão e pelos lobistas.
Em 2006, o lobby era uma atividade que continha trinta mil lobistas, sendo algumas
centenas deles ex-membros do Congresso, e que movimentava treze bilhões de dólares para
tentar influenciar o Parlamento e alguns setores do Executivo (SANTOS, 2007).
Sobre a participação do lobby no sistema político norte-americano, além dos lobistas
de empresas de lobby, podem-se destacar alguns agentes conforme a seguir. Uma participação
interessante são os watchdogs3, ou seja, entidades que atuam na fiscalização do governo e na
crítica das políticas públicas. Essas entidades atuam no lobby de leis de interesse de seus
membros, mas em geral esses interesses são ligados ao combate à corrupção, à busca de mais
transparência no sistema político e à busca de maior participação dos cidadãos no processo
decisório.
Outra atuação do lobby nos Estados Unidos é quando o governo busca os grupos de
pressão para obterem o apoio da sociedade para suas políticas. Para isso, o governo conta com
os Federal Advisory Committes, que são órgãos de assessoramento do governo, responsáveis
por assessorar as agências e que participam do processo de formação de políticas públicas
com suas ideias e opiniões.
O papel dos Federal Advisory Committes para o sistema político norte-americano pode
ser sintetizado conforme a seguir:
As conclusões extraídas por Long e Beierle sobre o funcionamento dos
Federal Advisory Committes são positivas, em sua maioria: eles cumprem,
primeiramente, o seu papel enquanto instituições destinadas a limitar a
influência indevida dos interesses especiais em comitês destinados a
assessorar o governo, tornando também o seu funcionamento accountable
para os não membros. São também instituições sem equivalente para auxiliar
o governo a obter uma compreensão mais profunda das preferências e
preocupações dos stakeholders. Eles podem, ainda, contribuir para educar os
seus membros e promover a educação do público mais amplo e proporcionar
uma oportunidade para a observação e participação na articulação de valores,
preferências e alternativas de políticas através do seu processo de
desenvolvimento. Finalmente, contribuem para fortalecer a confiança no

3

Watchdogs são entidades que atuam na fiscalização do governo. Eles costumam fazer críticas às políticas
públicas sempre que constatam alguma irregularidade ou falha no processo de elaboração, ou implementação da
política, ou ainda se interesses de parcela da sociedade estão sendo desrespeitados.
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governo e reduzir os conflitos entre os diferentes grupos de interesse
(SANTOS, 2007).

Outra figura de destaque no sistema político dos EUA é o Political Action Committe,
entidade que arrecada recursos para as campanhas políticas. Esse tipo de entidade também é
usada como instrumento de lobby, porém o sistema eleitoral norte-americano tem tentado
coibir práticas abusivas dos grupos de pressão junto ao Political Action Committe, conforme
se pode notar no trecho a seguir:
Para tentar reduzir essa distorção e a influência econômica sobre os ciclos
eleitorais, foi aprovado, em 2002, o Bipartisan Campaing Reform Act, que
proibiu os partidos de empregarem “soft money”, e proibiu os comitês
nacionais dos partidos de aceitar ou empregar “soft money”. Em
compensação, o limite de contribuições individuais foi ampliado para US$
2.000. Os sindicatos e empresas foram proibidos de financiar propaganda
diretamente, assim como o uso de recursos dessas entidades para anúncios
que mencionem de qualquer forma um candidato a cargo federal nos 60 dias
anteriores a uma eleição geral ou 30 dias anteriores a uma eleição primária
(SANTOS, 2007).

Enfim, o que se pode perceber é que embora as leis de lobby sejam importantes para
garantir uma maior transparência nas negociações políticas, elas sozinhas não são suficientes
para inibir desvios e práticas corruptas. Portanto, o sistema norte-americano tenta cercar-se
de legislações eleitorais, orçamentárias e de práticas administrativas para, em conjunto com as
leis de lobby, permitir a participação dos grupos de pressão sem, contudo, abrir margem para
a manifestação de práticas abusivas.
A regulamentação do lobby nos Estados Unidos compreende leis sobre lobby, leis de
prevenção de conflitos de interesses, leis de divulgação das informações financeiras dos
agentes públicos, códigos de ética para agentes políticos e servidores públicos ligados ao
trabalho parlamentar, vedações de acessos dessas pessoas ao trabalho em empresas de lobby
logo após seu desligamento do serviço público (quarentena), leis sobre financiamento de
campanha política, tudo isso além da regulação das estratégias e das táticas possíveis para os
grupos de pressão ligados à atividade política.
A partir da racionalidade que visa, essencialmente, atender ao interesse
público – mas sem perder de vista as situações em que o processo permite a
“captura” por interesses específicos -, a essência da abordagem nos EUA
para as leis de lobby é a regulação da estratégia e das táticas dos grupos de
interesse em seus contatos com o sistema político, particularmente os

26

policymakers, em lugar de tentar regular a organização dos grupos
(SANTOS, 2007).

2.2 Legislação

Nos Estados Unidos, o lobby é reconhecido como expressão de interesses organizados
da sociedade e parte essencial da democracia participativa, pois leva aos decisores as opiniões
da sociedade. A legislação de lobby possibilita a transparência da negociação política, a
organização da atuação dos diferentes grupos de interesse, a redução dos custos da negociação
e a abertura política para que toda a sociedade possa utilizar os serviços de lobby profissional.
A regulamentação da atividade de lobby começou a ser discutida nos Estados Unidos
ainda no século XIX, conforme a seguir:

Embora as tentativas para regulamentar as atividades de lobby nos EUA
tenham seus primórdios ainda no século XIX, e datem de 1907 e 1911 as
pioneiras tentativas com maior efetividade, a aprovação de uma Lei de
caráter geral no plano federal se deu tardiamente, dificultada pela enorme
resistência enfrentada. Assim, somente em 1946 foi aprovado o Federal
Lobbying Regulation Act, que disciplinou essas atividades por quase 50
anos, tendo sido revogado em 1995, quando nova legislação foi editada
naquele país (SANTOS, 2007).

Conforme conta Santos (SANTOS, 2007), nos Estados Unidos as primeiras regras
sobre a atividade de lobby surgiram em resposta ao comportamento da época de subornar
congressistas. Além dessa prática de compra de parlamentares, os representantes de interesses
também tinham o costume de fingirem ser jornalistas para poderem entrar em ambientes
reservados a esses profissionais.
Essa última prática também foi proibida por meio de regulamentação. A evolução dos
regramentos da atividade de lobby nos Estados Unidos seguiu a exigência de registro dos
lobistas para a atuação deles no Congresso norte-americano.

27

O desenvolvimento das leis de lobby, destaca Thomas, não tem seguido um
padrão claro, mas sim um padrão incrementalista de adaptação, surgindo e
evoluindo em resposta a escândalos, abusos percebidos e noticiados no
processo político e a mudanças nas atitudes dos políticos em relação à
conduta do governo, às vezes subordinada a uma visão populista do processo
democrático (SANTOS, 2007).

De acordo com Zeller (ZELLER, 1948), na década de quarenta, trinta e cinco estados
norte-americanos possuíam regulamentações para a atividade de lobby e em 2007 Santos
(SANTOS, 2007) informou que quarenta e nove estados possuíam legislação de lobby (apenas
a Pennsylvania não tinha legislação). Essas regulamentações têm por princípio o direito do
povo saber quem são os lobistas, quais sãos as fontes de seus recursos, quem os contrata,
quais interesses defendem e onde estão atuando no processo político.

2.2.1 Histórico da norma

Projetos de lei para regular a atividade de lobby começaram a aparecer no Congresso
norte-americano em 1907. A partir de 1935, os excessos cometidos pelos lobistas nas relações
com o Congresso chamaram a atenção da opinião pública norte-americana. O resultado disso
foi a apresentação de projetos de lei sobre a regulamentação da atividade de lobby por alguns
segmentos sociais como as companhias “holdings” e os construtores de navios.
Em 1938, com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, o Congresso norteamericano aprovou o Ato de Registro de Agentes Estrangeiros (Foreing Agents Registration
Act) que exigia que cada agente estrangeiro em contato com a Secretaria de Estado enviasse
uma declaração detalhada sobre suas atividades.
Em 1940, a alteração no Código Penal norte-americano também favoreceu a
monitoração da influência dos grupos de pressão no Congresso. A alteração no referido
código pretendia combater a corrupção e a ameaça contra testemunhas de inquéritos em
quaisquer das Casas do Congresso ou de seus comitês, bem como pretendia inibir qualquer
método que interferisse na boa administração das leis ou dos processos investigativos.
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Em 9 de novembro de 1943, o Congresso norte-americano publicou uma resolução4
estabelecendo a criação de um comitê misto para a organização do Congresso, composto por
seis membros do Senado e por seis membros da Casa dos Representantes, com no máximo
metade dos membros de cada Casa pertencentes ao partido majoritário.
Esses membros foram escolhidos pelo Presidente do Senado e pelo Representante da
Casa dos Representantes. Cabe ressaltar que nesse período o Presidente dos Estados Unidos
era Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata5, e que no sistema partidário norteamericano o partido do Presidente da República também é maioria na Casa dos
Representantes e no Senado.
No mesmo dia, outra resolução6, sobre a criação de um Comitê Misto para a
Organização do Congresso, dispôs que o Comitê deveria eleger um presidente e um vicepresidente, por maioria dos membros de cada Casa (membros da comissão mista). Esse
Comitê Misto teria como finalidade fazer um estudo completo da organização e do
funcionamento do Congresso dos Estados Unidos.
Deveria também recomendar melhorias no funcionamento do Congresso e no seu
relacionamento com outros ramos do Governo, para o fortalecimento da instituição e para que
o Congresso pudesse cumprir melhor suas responsabilidades e atribuições. O prazo para que o
Comitê Misto apresentasse os primeiros resultados era até abril de 1945.
Em 9 de maio de 1944, o Senado publicou um relatório7 sobre os trabalhos iniciais do
Comitê. Foram sugeridas algumas alterações no texto de criação do próprio Comitê Misto,
incluindo temas para estudo do Comitê e, num segundo momento do relatório, foi informada
a situação das instituições governamentais norte-americanas durante o período da Segunda
Guerra Mundial.
Nesse período, o Poder Executivo viu crescer e serem criadas novas agências. Já o
Legislativo viu seus trabalhos ficarem deficientes diante das circunstâncias da Guerra e da
complexidade dos problemas que estavam surgindo nos cenários internacional e interno.
4

RESOLUÇÃO. 78th Congress, 1st Session. H. CON. RES. 54. 9/11/1943
PARTIDO DEMOCRATA. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democrata_(Estados_Unidos).
Acessado em 23/08/2011.
6
RESOLUÇÃO. 78th Congress. 2d Session. S. CON. RES. 23. 9/11/1943.
7
RELATÓRIO. 78th Congress. 2d Session. Senate Report n. 1034. Calendar n. 1051.
5
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Sendo assim, a recomendação do Comitê Misto foi modernizar as técnicas de trabalho do
Congresso. Em 15 de agosto de 1944 a Resolução8 n° 23 foi publicada com essas alterações
sugeridas.
O Comitê Misto foi instalado novamente em dezembro de 1944, com a presidência do
Senador Francis Maloney, porém no Natal desse ano o senador faleceu. Em março de 1945, o
vice-presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, indicou o senador Richard B. Russel
para a presidência do Comitê, que acabou formado pelos seguintes membros do Senado:
Robert M. La Follette, Jr. (presidente do Comitê) do estado de Wisconsin; Elbert D. Thomas,
do estado de Utah; Claude Pepper, da Florida; Richard B. Russel, da Georgia; Wallace H.
White, Jr., do estado do Maine; C. Wayland Brooks, de Illinois.
E os membros do Comitê Misto pertencentes à Casa dos Representantes eram: A. S.
Mike Monroney (vice-presidente do Comitê), do estado de Oklahoma; E. F. Cox, da Georgia;
Thomas J. Lane, de Massachusetts; Earl C. Michener, de Michigan; Everett M. Dirksen, do
estado de Illinois; e Charles A. Plumley, de Vermont.
Segundo o Relatório de Progresso9, de 15 de março de 1945, o Comitê Misto foi
criado como uma resposta aos anseios dos membros do Congresso de tornar mais eficaz o
cumprimento das responsabilidades e competências atribuídas ao Congresso pela
Constituição.
Muitos membros de partidos políticos já haviam apresentado projetos de lei e
resoluções para promover mudanças da organização e operação do Congresso. Desses, cento e
duas resoluções e projetos foram acatados e aplicados. Além disso, na 78ª sessão do
Congresso, o tema da reforma do Legislativo havia sido discutido inúmeras vezes (mais de
quarenta ocasiões) na Casa dos Representantes e no Senado.
Sendo assim, nesse período mais de um décimo dos membros do Congresso já haviam
percebido que o Congresso americano precisava de mudanças para se tornar uma máquina
legislativa mais eficaz e que isso era um problema geral, e não um problema partidário. A
opinião pública também concordava que o Congresso precisava de um funcionamento mais
eficiente, ainda mais porque o contexto histórico pedia ao Congresso americano mais eficácia
8

RESOLUÇÃO. 78th Congress. 2d Session. S. CON. RES. 23. 15/08/1944.
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para lidar com as questões internacionais e com as questões nacionais que estavam se
tornando mais complexas.
Os membros do Congresso perceberam que era necessário fortalecer o Poder
Legislativo - responsável pela elaboração das políticas - e reequilibrar a distribuição do poder
em relação ao Executivo. Para isso, era necessária uma reforma para modernizar, criar
instrumentos de atuação mais eficazes, coordenar as partes que compunham o Congresso e
investir em pesquisa e conhecimento.
Guiado pelas necessidades de reforma acima apontadas, o Comitê Misto começou seus
trabalhos com uma pesquisa junto aos membros do Congresso para obter sugestões de
Senadores e Representantes a respeito do fortalecimento do Congresso. Para isso foi enviada
uma carta a cada membro do Congresso, pedindo sugestões.
Também foram realizadas audiências de duas a três vezes por semana até serem
ouvidos todos os membros interessados e essas audiências revelaram os assuntos de interesse
geral para estudo do Comitê. Por fim, também foram analisadas as propostas de alteração da
organização do Congresso que já haviam sido apresentadas e aplicadas até então.
As informações foram reunidas, bem como a lista dos parlamentares interessados na
reforma legislativa, e os resumos dos trabalhos do Comitê foram entregues para a veiculação
na imprensa. Posteriormente, também foram ouvidos pelo Comitê Misto os empregados do
Congresso, os oficiais do Executivo, os grupos da sociedade civil organizada, as organizações
profissionais interessadas e os cidadãos particulares interessados.
O Comitê Misto apontou dez temas principais de estudo: pessoal do Congresso;
estrutura e operação dos Comitês (equivalentes às Comissões Permanentes no Brasil); as
relações entre a Casa dos Representantes e Senado; as ligações entre Congresso e Executivo;
a fiscalização legislativa da administração; as relações com o eleitorado; as relações com
grupos de interesses; o congestionamento dos trabalhos do Legislativo; a organização
administrativa do Congresso; e a remuneração do pessoal do Congresso.

9

RELATÓRIO. 79th Congress. 1st Session. Senate. Document n° 36. H. CON. RES. 18. 16/03/1945.
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Nos meses seguintes (abril a junho de 1945), foram feitas trinta e nove audiências com
os membros do Congresso e quatro sessões executivas. Em 04 de março de 1946, foi
publicado um segundo relatório10 dos trabalhos do Comitê Misto para a Organização do
Congresso. Esse relatório constatou que os Estados Unidos atravessavam uma crise
constitucional e que havia um distanciamento crescente entre o governo e as pessoas. Além
disso, havia a atuação de grupos de pressão na administração do governo e essa atuação
desordenada e sem fiscalização contribuía para o enfraquecimento da proteção do interesse
público.
As sugestões recolhidas pelo Comitê Misto apontavam a necessidade de modernizar o
Congresso e os seus procedimentos. Todas as propostas recebidas foram analisadas com foco
no fortalecimento do Congresso e na capacidade dele de fazer um trabalho melhor.
O Comitê também buscou as atribuições e responsabilidades básicas do Congresso,
atribuídas pela Constituição, como o poder de declarar guerra, poder de legislar, poder de
regular o comércio e promover a ciência e as artes, dentre outros:
Under the Constitution the framers vested primary powers in the National
Legislature. They gave it the power of the purse, the right to declare war, the
power to legislate and impeach, to regulate commerce and promote science
and the arts; They also authorized Congress to determine the structure of the
Executive department and the powers of all administrative officers, the
number of the Supreme Court Justices and its appellate jurisdiction, and the
form and jurisdiction of inferior tribunals (RELATÓRIO, 79th Congress, 1946).

O Relatório apontou como primeira modernização necessária a que se refere à
estrutura dos comitês, que o Comitê Misto julgou obsoleta e com sobreposição de temas. O
trabalho do Legislativo norte-americano era realizado em mais de noventa por cento no
âmbito dos Comitês e a maioria dos projetos de lei recomendados por eles tornavam-se leis.
O sistema de Comitês já vinha sofrendo alterações conforme as necessidades do
contexto legislativo, mas o Comitê Misto sugeriu a redução do número de comitês de base, a
fim de que os parlamentares participassem de poucas comissões e pudessem, assim, otimizar
seu tempo e seu trabalho. A recomendação foi reduzir o número de comitês no Senado de
trinta e três para dezesseis e, assim, os senadores participariam de apenas dois comitês cada
um. Já na Casa dos Representantes a redução foi de quarenta e oito para dezoito comitês.
10

RELATÓRIO. 79th Congress, 2d Session. House Report n. 1675.04/03/1946.

32

O Comitê Misto para Organização do Congresso também recomendou o abandono da
prática de criar comitês para investigação especial, passando o poder de subpena aos Comitês
Permanentes. A intenção era aproximar Executivo e Legislativo, por meio da fiscalização das
agências do Executivo pelo Legislativo. Os Comitês da Casa dos Representantes e do Senado
tratavam de matéria de jurisdição das agências e, por isso, seria mais fácil revisar as leis
administrativas das agências.
O ano de 1946, o primeiro ano pós-Guerra, trouxe consigo muito lobby sobre questões
ligadas a direitos de veteranos, controle de preços, greves etc. Nesse mesmo período, o
Comitê Misto Especial sobre a Organização do Congresso estava trabalhando na criação de
uma lei federal sobre a atividade de lobby.
O Comitê recomendou que o Congresso promulgasse uma lei para a inscrição de
grupos de pressão e outros agentes que buscavam influenciar a atividade legislativa. Tais
grupos e agentes deveriam enviar, quadrimestralmente, declarações de gastos feitos com a
atividade de lobby. Em 2 de agosto de 1946, o Presidente da República assinou o Ato de
Reorganização Legislativa, em cujo Título 3 está o ato da regulação do lobby.
Assim, finalmente, em 2 de agosto de 1946, foi sancionado pelo Presidente
Harry Truman o Legislative Reorganization Act, cujo título III foi intitulado
“Federal Regulation of Lobbying Atc”. (...) Com ela, os EUA, como aponta
Graziano, tornaram-se um dos poucos países que tentaram regulamentar por
lei a prática do lobby, mas com uma diretriz não de proibir, mas de revelar
abertamente os interesses, o nome dos “principais” e os meios empregados
(SANTOS, 2007).

A regulamentação do lobby nesse momento visava dar transparência às negociações
políticas, identificando os atores e suas intenções:
O FLRA exigia que qualquer um que tivesse como principal propósito
influenciar a aprovação ou rejeição de uma legislação no Congresso deveria
registrar-se junto ao Clerk da House of Representatives e junto ao Secretário
do Senado. Deveria, ainda, preencher, a cada quadrimestre, relatórios
financeiros, indicando o nome e o endereço do lobista e seus clientes, o
quanto cada lobista recebeu, todas as contribuições para o esforço de
lobbying superiores a U$ 500, uma contabilidade detalhada das despesas,
indentificando-se cada pessoa a quem fossem pagos U$ 10 ou mais, e o
propósito de cada pagamento, e ainda identificação de todas as publicações
em que houvessem influenciado ou publicado artigos ou editoriais e as
matérias legislativas para as quais tivessem sido contratados para apoiar ou
combater. Em caso de descumprimento, o infrator poderia ser multado em
até U$ 5.000, ou cumprir pena de prisão de um ano e a proibição de atuar
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como lobista, diretamente ou indiretamente, por três anos (ZELLER,
1948:244-245, apud SANTOS, 2007).

Já em 1949, foi proposta a revisão da legislação sobre o lobby a fim de encontrar as
falhas e propor novas alterações. Para isso foi criado um comitê no Congresso, chefiado pelo
Deputado Frank Buchanan. Pouco consenso foi conseguido em torno da revisão do Federal
Regulation of Lobbying Atc desde então.
Em 1989, o Senate Subcomitte on Oversight of Government Management conseguiu
concluir um relatório com a enumeração das alterações necessárias na legislação de 1946. Em
1991, o referido Subcomitê começou a realizar audiências públicas para avaliar as falhas do
Federal Regulation of Lobbying Atc. Em 1992, o Senador Carl Levin apresentou um projeto
de alteração da legislação de lobby, o qual foi revisado e finalmente aprovado em 1995, com o
título de Lobbying Disclosure Act of 1995 (LDA).
A nova legislação sobre o lobby trouxe definições sobre termos como lobbyists,
lobbying activities, lobbying firms e lobbying contacts. Além dessas definições importantes,
também fixou limites financeiros para que as atividades de lobby fossem reportadas e ampliou
as exigências para os relatórios apresentados pelos lobistas, assegurando assim uma maior
transparência para as negociações políticas.
Porém, a legislação de 1995 ainda não alcançava todo o espectro da atividade de lobby
e uma nova alteração foi aprovada em 1998, o Lobbying Disclosure Technical Amendments of
1998:
No entato, apesar do rigor da legislação, ainda se estimava que pelo menos
50% das atividades de lobby nos EUA permaneciam sendo realizadas sem os
controles legais previstos (Thomas, 1998). Desse modo, a inexistência de
uma estrutura no Clerk da House e na Secretaria do Senado para analisar os
dados e identificar práticas ilegais ou corruptas comprometia, mais uma vez,
a sua efetividade. Além disso, o LDA não foi considerado suficiente para
solucionar os problemas resultantes de práticas corruptas, como presentes ou
contribuições de campanha para agentes públicos, ou para inibir a prática do
revolving doors11, de modo a impedir que ex-oficiais do governo se tornem
lobistas de grupos de interesse, ou que familiares de congressistas exerçam
tais atividades. Assim, havia ainda necessidade de novas leis para enfrentar
esses problemas (SANTOS, 2007).
11

Revolving doors acontece quando um servidor público ou membro do governo para de exercer sua atividade
profissional junto ao governo, mas passar a atuar como lobista, usando a rede de contatos pessoais que possuía
quando era servidor público ou membro do governo para obter facilidades junto ao governo. Para mais
esclarecimentos acessar http://en.wikipedia.org/wiki/Revolving_door_(politics).
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Em 2006, um escândalo envolvendo a atividade de lobby, conhecido como caso Jack
Abramoff, reanimou os congressitas a pensarem em mudanças para a legislação de lobby. O
Senado norte-americano aprovou o Legislative Transparency and Accountability Act of 2006,
que proibia os lobistas de oferecerem presentes ou refeições a parlamentares. Já a Casa dos
Representantes aprovou em 2007 o Honest Leadership and Open Government Act of 2007.
A partir dessas duas propostas, foi formado um comitê para construir uma legislação
comum a ambas as Casas, que foi sancionada em 14 de setembro de 2007, pelo Presidente
George W. Bush, com o título Honest Leadership and Open Government Act of 2007. A
referida legislação é uma emenda ao Lobbying Disclosure Act of 1995:
A Lei aprovada e sancionada ampliou as regras internas do Senado relativas
a presentes e viagens, reduziu as possibilidades de revolving doors para exSenadores e ampliou os requisitos de transparência e o enforcement do
Lobbying Disclosure Act de 1995. No entanto, apesar das propostas
apresentadas no curso das discusões haverem tentado incorporar ao sistema
de registro as empresas que atuam em estratégia de comunicação por meio
de grassroots12 e lobby indireto para influenciar as decisões do Congresso, a
nova lei não cobriu essa lacuna (SANTOS, 2007).

2.2.2 Análise de dispositivos

A seguir têm-se os principais dipositivos e a análise do Lobbying Disclosure Act of
1995. A legislação sobre lobby é formada por vinte e três seções ao todo para divulgar as
atividades de lobby e influenciar o Governo Federal, das quais destacam-se:
SEC. 2. FINDINGS (Resultados).
Estabelece uma divulgação pública mais eficaz sobre a identidade e a extensão das
atividades dos lobistas junto aos agentes do governo federal. Essa divulgação irá contribuir
para aumentar a confiança dos cidadãos na integridade do governo.
12

Grassroots: A grassroots movement (often referenced in the context of a political movement) is one driven by
the politics of a community. The term implies that the creation of the movement and the group supporting it are
natural and spontaneous, highlighting the differences between this and a movement that is orchestrated by
traditional power structures. Grassroots movements are often at the local level, as many volunteers in the
community give their time to support the local party, which can lead to helping the national party. For instance,
a grassroots movement can lead to significant voter registration for a political party, which in turn helps the
state and national parties (WIKIPEDIA, 2011).
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SEC. 3. DEFINITIONS (Definições).
Esta seção possui algumas definições importantes para a compreensão da atividade de
lobby. São elas:


Client (Cliente): Pessoa ou entidade que contrata outra pessoa para conduzir as atividades
de lobby. No caso de entidades, o cliente é a associação e não os seus membros;



Covered Executive Branch Official (Poder Executivo Oficial Coberto): São os agentes
políticos e os servidores públicos com funções especificadas no US Code13. Exemplo:
Presidente, Vice-Presidente, servidores do Escritório Executivo do Presidente etc.;



Covered Legislative Branch Official (Poder Legislativo Oficial Coberto): São os agentes
políticos e os servidores públicos do Poder Legislativo. Exemplo: membros do Congresso,
oficiais eleitos, grupos de trabalho organizados para prestar serviços legislativos e de
assistência aos membros do Congresso etc.;



Employee (Empregado): Indivíduo que é funcionário, empregado, sócio, diretor, ou o
titular de uma entidade e que recebe compensação financeira pela atividade que exerce;



Foreign Entity (Entidade Estrangeira): Entidade estrangeira conforme a definição
disponível no Foreign Agents Registration Act of 1938;



Lobbying Activities (Atividades de Lobby): São contatos de lobby e as atividades de
pesquisa, preparação e planejamento das atividades de lobby;



Lobbying Contact (Contato de Lobby): Qualquer comunicação oral ou escrita a um
servidor do Executivo ou Legislativo, feito em nome de cliente ou firma, que pretenda a
formulação, modificação ou adoção de legislação federal, política ou posição do Governo
dos EUA ou que pretenda a nomeação de uma pessoa ou a confirmação dela pelo Senado;



Lobby Firm (Empresa de Lobby): Indivíduo que atua como lobista autônomo ou empresa
com um ou mais lobistas contratados;

13

US Code é o Código de Leis dos Estados Unidos, isto é, é uma compilação das leis federais dos EUA. Para
maiores esclarecimentos acessar http://uscode.house.gov/.
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Lobbyist (Lobista): Qualquer indivíduo contratado para exercer mais de um contato de
lobby, ou que emprega mais de vinte por cento de seu tempo em atividades de lobby por
um período maior que seis meses;



Media organization (Organização de mídia): Pessoa ou entidade envolvida na divulgação
pública de informação, por meio de veículos de comunicação de massa;



Member of Congress (Membro do Congresso): Senador, Representante, Delegado ou
Comissário Residente;



Organization (Organização): Entidade que comporta mais de um indivíduo;



Person or Entity (Pessoa física ou jurídica): Todo e qualquer indivíduo, corporação,
empresa, fundação, associação, organização do trabalho, empresa de parceria, sociedade
por ações, grupo de organizações, governo estadual ou local;



Public Official (Servidor Público): Servidor público, eleito, designado ou empregado de
uma unidade federal, estadual ou local do governo dos EUA, de corporação de governo,
de tribos indígenas, de partidos políticos ou de unidades de Governos Estrangeiros;



State (Estado): Estados, comunidade, território ou possessão dos EUA.

SEC. 4. REGISTRATION OF LOBBYISTS (Registro de lobistas).
Esta seção trata do registro dos lobistas. Um lobista deve se registrar junto às
Secretaria do Senado ou da Casa dos Representates em até quarenta e cinco dias após ter
iniciado um contato de lobby. Da mesma forma, a entidade empregadora do lobista deve fazer
um registro único informando o cliente que contratou e os lobistas que possui em seu quadro
de trabalho. Estão dispensadas do registro as entidades que recebam menos de U$ 5.000 por
cliente e aquelas que não excedam U$ 20.000 com despesas totais ligadas a atividade de
lobby, por semestre.
Os registros devem conter nome, endereços, telefones, a descrição das atividades, as
quantias recebidas de clientes com valores maiores que U$ 10.000, as áreas de interesse em
que os lobistas irão atuar e se os lobistas já exerceram cargo público anteriormente. Em caso
de múltiplos clientes, a empresa deve fazer um registro para cada cliente.
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SEC. 5. REPORTS BY REGISTERED LOBBYISTS (Relatórios dos lobistas
registrados).
Os relatórios devem ser entregues a cada seis meses às Secretarias do Senado e da
Casa dos Representantes. Cada relatório deve conter os dados de indentificação do lobista e
do cliente, a área de atuação da atividade de lobby, uma declaração dos órgãos de governo
contatados pelos lobistas e as estimativas de receitas e despesas relacionadas à atividade de
lobby.
SEC. 6. DISCLOSURE AND ENFORCEMENT (Divulgação e Execução).
Os Secretários do Senado e da Casa dos Representantes devem fornecer orientação e
assistência no registro e na elaboração dos relatórios, bem como revisá-los quando necessário,
assegurar a exatidão das informações e promover o arquivamento. Além disso, Secretários do
Senado e da Casa dos Representates devem fazer a divulgação desses registros e relatórios ao
público e notificar o Procurador dos EUA caso alguma empresa de lobby descumpra os
requisitos da legislação.
SEC. 7. PENALTIES (Penalidades).
A penalidade prevista em caso de descumprimento da legislação é de multa de até U$
50.000.
SEC. 14. IDENTIFICATION OF CLIENTS AND COVERED OFFICIALS
(Identificação de clientes e funcionários abrangidos).
Os servidores públicos do Executivo e do Legislativo quando contatados por lobistas
devem certificar-se de que são lobistas registrados e saber em nome de que cliente atuam,
mesmo que seja uma entidade estrangeira.
Em resumo, o Lobbying Disclosure Act of 1995 é uma legislação que pretende tornar
mais eficaz a divulgação dos dados relativos à atividade de lobby nos Estados Unidos. Para
isso, a legislação traz algumas definições relativas à atividade e descreve a necessidade de
registro dos lobistas e clientes, além da necessidade de elaboração de relatórios semestrais
com os resultados das negociações políticas e os valores envolvidos.
Em seguida, apresentam-se os principais dipositivos e a análise do Honest Leadership
and Open Government Act of 2007, aprovado em 1997 como uma emenda ao Lobbying
Disclosure Act of 1995. A legislação é formada por sete títulos, sendo o quinto título dividido
em cinco subtítulos e cinquenta e quatro seções ao todo.
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TITLE I—CLOSING THE REVOLVING DOOR (Fechando a porta giratória)
 Sec. 101. Amendments to restrictions on former officers, employees, and elected
officials of the executive and legislative branches (Restrições a ex-funcionários,
funcionários e representantes eleitos dos poderes Executivo e Legislativo): Trata de
alterações ao US Code para estabelecer prazos de quarentena14 para servidores do
Governo e das Casas Legislativas, bem como para ex-parlamentares para a atuação
como lobista;
 Sec. 102. Wrongfully influencing a private entity’s employment decisions or practices
(Influenciar erroneamente as decisões de uma entidade privada de emprego ou de
práticas): Também é uma alteração ao US Code para acrescentar sanções ao servidor
ou parlamentar que tentar influenciar a política de contratações de uma entidade
privada;
 Sec. 103. Notification of post-employment restrictions (Notificação de restrições pósemprego): É uma alteração no US Code para tratar da necessidade de notificar
parlamentares ou servidores públicos sobre os prazos das vedações a que estarão
submetidos após deixarem o cargo;


Sec. 104. Exception to restrictions on former officers, employees, and elected officials
of the executive and legislative branch (Exceção à limitação de ex-oficiais,
funcionários e representantes eleitos do poder executivo e legislativo): Essa alteração
ao US Code trata da atuação de lobistas em nome de tribos indígenas e o relatório que
é necessário fazer para identificar o lobista e a instituição que atua em prol de
interesses indígenas.

TITLE II—FULL PUBLIC DISCLOSURE OF LOBBYING (Divulgação pública
completa do Lobby)
 Sec. 201. Quarterly filing of lobbying disclosure reports (Apresentação trimestral de
relatórios de divulgação de lobby): Essa seção trata dos relatórios trimestrais de
divulgação das atividades de lobby, alterando o Lobbying Disclosure Act of 1995, que

14

Quarentena é um período de afastamento que os servidores do Governo e das Casas Legislativas, bem como
ex-parlamentares, devem cumprir antes de poderem exercer suas atividades como lobistas.
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previa relatórios semestrais. Outra alteração é a redução pela metade dos valores
apontados no Lobbying Disclosure Act of 1995 para a prestação de contas;


Sec. 202. Additional disclosure (Divulgação adicional): Também altera o Lobbying
Disclosure Act of 1995, acrescentando a necessidade de indentificar se o lobista faz parte
de alguma instância do governo;
 Sec. 203. Semiannual reports on certain contributions (Relatórios semestrais sobre
certas contribuições): Alteração do Lobbying Disclosure Act of 1995, acrescentando a
apresentação de relatórios semestrais sobre contribuições certas. O relatório deve
conter o nome da pessoa ou organização, os comitês que acompanha, o nome do
parlamentar ou agente público a quem tiver contribuído com U$ 200 ou mais, os
custos e as datas de realização de eventos;
 Sec. 204. Disclosure of bundled contributions (Divulgação das contribuições
agregadas): É uma alteração do Federal Election Campaign, estabelecendo que os
comitês devem apontar em seus relatórios os lobistas e os empregadores que tiverem
contribuído acima do limite estabelecido de U$ 15.000 e o valor da contribuição. Os
relatórios devem estar disponíveis ao público nos websites do Senado e da Casa dos
Representantes;
 Sec. 205. Electronic filing of lobbying disclosure reports (O preenchimento eletrônico
dos relatórios de divulgação de lobby): É uma alteração do Lobbying Disclosure Act
of 1995 sobre a necessidade de apresentação dos relatórios em meio eletrônico para
que possa ser feito o arquivamento;
 Sec. 206. Prohibition on provision of gifts or travel by registered lobbyists to Members
of Congress and to congressional employees (Proibição de doação de presentes ou
viagens por lobistas registrados aos membros do Congresso e funcionários do
Congresso): É uma alteração do Lobbying Disclosure Act of 1995 para proibir a
doação de presentes e viagens de lobistas registrados aos parlamentares e servidores
do Congresso;
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 Sec. 207. Disclosure of lobbying activities by certain coalitions and associations
(Divulgação das atividades de lobby por coalizões e associações): Alteração do
Lobbying Disclosure Act of 1995 para identificar associações, coalizões e seus
membros que participam ativamente do planejamento, supervisão e das atividades de
lobby;
 Sec. 208. Disclosure by registered lobbyists of past executive branch and
congressional Employment (Divulgação por lobistas registrados de vínculo passado
com o Poder Executivo e Congresso): Alteração no Lobbying Disclosure Act of 1995
para estabelecer que os lobistas registrados devem informar sua participação nos
últimos vinte anos como membro do Executivo ou servidor do Congresso;
 Sec. 209. Public availability of lobbying disclosure information; maintenance of
information (A disponibilidade pública de divulgação de informações de lobby,
manutenção de informações): Altera o Lobbying Disclosure Act of 1995 para que o
público possa ter acesso as informações sobre as atividades de lobby em sitíos na
internet;
 Sec. 210. Disclosure of enforcement for noncompliance (Divulgação de execução por
descumprimento): Alteração do Lobbying Disclosure Act of 1995 para garantir a
divulgação semestral das ações de execução do Departamento de Justiça;
 Sec. 211. Increased civil and criminal penalties for failure to comply with lobbying
disclosure requirements (Aumento penalidades civis e criminais em caso de
descumprimento dos requisitos de divulgação de lobby): Altera o Lobbying Disclosure
Act of 1995 para aumentar as penas civis e criminais, com prisão de até 5 anos e multa,
para quem deixar de divulgar as informações estabelecidas na lei;
 Sec. 212. Electronic filing and public database for lobbyists for foreign governments
(O arquivamento eletrônico e banco de dados público para lobistas de governos
estrangeiros): Altera o Foreign Agents Registration Act of 1938 para garantir a
apresentação dos formulários em meio eletrônico e a divulgação desses ao público
através da internet.
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 Sec. 213. Comptroller General audit and annual report (auditoria e relatório anual da
Controladoria-Geral): Altera o Lobbying Disclosure Act of 1995 para estabelecer que
a Controladoria Geral irá realizar uma verificação anual do cumprimento da
legislação, tendo como base uma amostra dos relatórios enviados;


Sec. 214. Sense of Congress (Senso de Congresso): Esta seção trata de algumas
diretrizes para os lobistas. Em primeiro lugar, é abordado que não é aceitável que
parentes de parlamentares atuem com lobby. Segundo, os grupos de pressão devem
atuar no sentido de buscar normas para a regulação da atividade. Depois, os grupos de
pressão devem buscar o treinamento dos lobistas nas leis, na ética de conduta e na
confecção dos relatórios. Por fim, os grupos de pressão devem organizar cartilhas a
respeito do trabalho de lobby, sobre como a população pode contratar lobistas, além de
fixar preços para os serviços.

TITLE III—MATTERS RELATING TO THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
(Assuntos relacionados com a Casa dos Representantes)
 Sec. 301. Disclosure by Members and staff of employment negotiations (Divulgação
de negociações de emprego por membro da Casa dos Representantes e funcionários):
Trata da inserção no Regimento da Casa dos Representantes da regra n. 27, que diz
que um membro, delegado ou comissário, não deve negociar um emprego futuro até
ter sido eleito o seu sucessor. O membro também deve abster-se de participar de
negociações políticas em que haja conflito de interesses pessoais;
 Sec. 302. Prohibition on lobbying contacts with spouse of Member who is a registered
lobbyist (Proibição de contatos de lobby com cônjuge de membro que seja lobista
registrado): Alteração do Regimento da Casa dos Representantes para incluir regra
que estabelece que cônjuges de lobistas registrados não podem manter contatos com
membros, delegados ou comissários;
 Sec. 303. Treatment of firms and other businesses whose members serve as House
committee consultants (Tratamento de empresas e outros negócios, cujos membros
servem como consultores de Comitês da Casa dos Representantes): Alteração do
Regimento da Casa dos Representantes para incluir uma disposição que diz que
parceiros de empresas de lobby devem adequar-se as regras da atividade de lobby;
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 Sec. 304. Posting of travel and financial disclosure reports on public website of Clerk
of the House of Representatives (Destacamento de viagens e divulgação de relatórios
financeiros no website público do Secretário da Casa dos Representantes): Esta seção
diz que o clerk da Casa dos Representantes tem o dever de divulgar na internet os
relatórios relacionados à atividade de lobby. Porém, os dados pessoais devem ser
mantidos em sigilo;


Sec. 305. Prohibiting participation in lobbyist-sponsored events during political
conventions (Proibir a participação em eventos patrocinados por lobista durante as
convenções políticas): Inclui no Regimento da Casa dos Representantes uma regra
sobre a proibição de lobistas poderem patrocinar convenções para escolha de
candidatos dos partidos políticos.

TITLE IV—CONGRESSIONAL PENSION ACCOUNTABILITY (Prestação de contas
de pensões do Congresso)
 Sec. 401. Loss of pensions accrued during service as a Member of Congress for
abusing the public trust (Perda de pensões acumuladas durante o serviço como
membro do Congresso por abusar da confiança pública): Alteração no US Code que
prevê a perda da pensão como membro ou servidor do Congresso em caso de
corrupção (fraude, suborno de servidores públicos, transações financeiras ilegais,
perjúrio).
TITLE V—SENATE LEGISLATIVE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY
(Transparência e Responsabilidade legislativa do Senado)
Subtitle C—Revolving Door Reform (Reforma da porta giratória)
 Sec. 531. Post-employment restrictions (Restrições pós-emprego): Alteração no
Regimento do Senado que estabelece que deve ser registrado como lobista a pessoa ou
a entidade que mantém um lobista contratado. Outra alteração diz que um funcionário
não pode trabalhar com lobby durante o primeiro ano após deixar as atividades no
Senado;
 Sec. 532. Disclosure by Members of Congress and staff of employment negotiations
(Divulgação das negociações de emprego realizadas por membros do Congresso e
funcionários): Alteração no Regimento do Senado para estabelecer que um membro
do Senado não deve negociar emprego privado com entidades até que seu sucessor
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tenha sido eleito. Também o membro ou servidor do Senado deverá afastar-se de
negociações políticas em que haja conflito de interesses pessoais;
 Sec. 533. Elimination of floor privileges for former Members, Senate officers, and
Speakers of the House who are registered lobbyists or seek financial gain (Eliminação
de privilégios para ex-congressitas e funcionários do Senado que são lobistas
registrados ou que buscam ganhos financeiros): Alteração no Regimento do Senado
que diz que o ex-senador que atue como lobista registrado não terá acesso às
instalações onde a entrada é exclusiva de parlamentares;
 Sec. 534. Influencing hiring decisions (Influenciar as decisões de contratação): Altera
o Regimento do Senado para estabelecer que membro do Senado não pode influenciar
a política de contratações de empregados de entidades privadas;


Sec. 535. Notification of post-employment restrictions (Notificação de restrições pósemprego): Altera o Regimento do Senado e diz que o Secretário do Senado deve
notificar ex-parlamentares e ex-funcionários sobre as vedações a que estão sujeitos
após deixarem o cargo.

Subtitle D—Gift and Travel Reform (Reforma de presentes e viagens)
 Sec. 541. Ban on gifts from registered lobbyists and entities that hire registered
Lobbyists (Proibição de doações de lobistas registrados e entidades que contratam
lobistas registrados): Altera o Regimento do Senado e estabelece que membro,
dirigente ou funcionário do Senado não podem receber presentes de lobistas ou de
entidades que possuam lobistas registrados. Também não podem receber presentes de
lobistas estrangeiros;
 Sec. 542. National party conventions (Convenções partidárias nacionais): Alteração
no Regimento do Senado que diz que um membro do Senado não pode participar de
convenção partidária patrocinada por lobistas registrados;
 Sec. 544. Restrictions on registered lobbyist participation in travel and disclosure
(Restrições à participação de lobista registrado em viagens e divulgação): Altera o
Regimento do Senado e prevê que membros ou funcionários do Senado não podem
participar ou receber reembolso por viagens organizadas por lobistas registrados ou
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agentes estrangeiros. Lobistas registrados não podem fazer parte das comitivas junto
com parlamentares e servidores públicos;
 Sec. 545. Free attendance at a constituent event (Participação gratuita em um evento
constituinte): Altera o Regimento do Senado e prevê que membro, dirigente ou
servidor do Senado poderão participar de um evento no estado de origem, desde que o
custo das refeições seja menor que U$ 50 e desde que não haja envolvimento de
lobistas registrados;


Sec. 546. Senate privately paid travel public website (Site público para viagens privativas
pagas pelo Senado): Altera o Regimento do Senado e estabelece que o Secretário do
Senado deve manter os dados das viagens realizadas por membros, dirigente e servidores
disponíveis para acesso do público através da internet.

Subtitle E—Other Reforms (Outras reformas)
 Sec. 552. Prohibit official contact with spouse or immediate family member of Member
who is a registered lobbyist (Proibir contato oficial com cônjuge ou membro da
família imediata de lobista registrado): Altera o Regimento do Senado e prevê que se
um membro do Senado tem um familiar que seja lobista registrado, os funcionários
que trabalhem para ele não poderão ter contato com esse familiar. A vedação não vale
para o lobista registrado que atue há pelo menos um ano antes da eleição do
parlamentar ou que atue há pelo menos um ano antes do casamento com o
parlamentar.
TITLE VII—MISCELLANEOUS PROVISIONS (Disposições diversas)
 Sec. 701. Sense of the Congress that any applicable restrictions on congressional
officials and employees should apply to the executive and judicial branches (Senso do
Congresso que quaisquer restrições aplicáveis aos funcionários do Congresso devem
ser aplicáveis aos Poderes Executivo e Judiciário): Qualquer vedação aos servidores
do Congresso também deve ser aplicada aos servidores do Executivo e do Judiciário.
Enfim, como se pôde notar, o Honest Leadership and Open Government Act of 2007 é
uma legislação mais abrangente e complementa a legislação de lobby anterior. A nova lei
pretende inibir a prática de lobby por ex-membros e ex-servidores do Poder Legislativo, de
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modo que fiquem afastados do processo de negociação política por um período mínimo de
quarentena.
Além disso, a nova lei trata de desestimular parlamentares e servidores públicos de
influenciarem a contratação de pessoas na esfera privada e também ressalta a necessidade de
identificar lobistas que atuam nas causas indígenas.
A legislação proíbe que parentes de membros e de servidores do Parlamento,
Executivo e Judiciário atuem como lobistas e influenciem as negociações das políticas
públicas. Também proíbe que agentes políticos participem de eventos ou viagens
organizadas/patrocinadas por lobistas.
Outro aspecto da lei de regulamentação do lobby de 2007 é que ela aborda os
relatórios das atividades de lobby, que são entregues trimestralmente, e os valores mínimos a
partir dos quais os lobistas precisam prestar contas.
Além dos relatórios, a lei prevê a realização de auditorias para averiguar o
cumprimento da legislação por parte dos lobistas e grupos de pressão, com base em amostras
dos relatórios entregues pelas entidades e profissionais do lobby. Além disso, os secretários
das Casas Legislativas têm o dever de disponibilizar o conteúdo desses relatórios na internet
para que o público possa acompanhar a atividade.
Outro aspecto interessante é que a lei de 2007 estimula o treinamento dos lobistas em
temas como ética de conduta, confecção dos relatórios de prestação de contas e de relatório de
atividades realizadas. Também incentiva as entidades de lobby a organizarem cartilhas para o
público poder entender e requisitar o serviço de lobby, além de incentivar a organização do
setor e a fixação de limites de preço.
Em caso de descumprimento da legislação, a nova regra prevê multa, em alguns casos
prisão, além da possibilidade de o parlamentar ou o servidor público aposentado perder a
pensão civil em caso de corrupção comprovada. Essa possibilidade de punição é um grande
diferencial na legislação norte-americana e contribui para que a lei seja cumprida.
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3 Brasil

3.1 Fundamentos teóricos

No Brasil, as primeiras entidades de representação de interesses surgiram após o fim
da escravidão. Durante o final do século XIX e o início do século XX, os grupos de pressão
começaram a aflorar, estimulados pela imigração européia. Nasceram sindicatos e associações
comerciais, que defendiam os interesses dos trabalhadores e também das classes produtoras.
Os imigrantes europeus que chegavam ao Brasil, atraídos pelos centros urbanos e
pelas atividades manufatureiras, traziam consigo a experiência do trabalho assalariado e de
direitos trabalhistas que já existiam na Europa. Houve, então, choque de interesses com os
empregadores brasileiros, que ainda estavam atrelados ao passado escravocrata. Eles
começaram a formar associações para defender seus interesses frente à massa de
trabalhadores. As negociações entre patrões e empregados giravam em torno de melhorias
salariais, jornada de trabalho etc.
A resposta do governo brasileiro à organização das massas e aos conflitos entre as
classes foi o corporativismo. Segundo Bobbio (BOBBIO, 1998), o corporativismo é uma
doutrina que prega a organização social a partir das associações governamentais
representativas dos interesses da sociedade. Elas atuam em regime de colaboração,
removendo ou neutralizando os elementos de conflito entre os interesses e as atividades
profissionais. Esses elementos de conflito seriam a concorrência econômica, a luta de classes
e as diferenças ideológicas:
Seu discurso, que propugnava a eliminação da luta de classes em prol de um
modelo de colaboração entre elas, era entretanto firmemente ancorado nas
concepções e na doutrina social e econômica do Marxismo. A ênfase nas
negociações coletivas e na intermediação política dos conflitos com a
participação de sindicatos e representantes estatais caracteriza este meio de
organização das relações entre empresários e trabalhadores. Embora a
propriedade privada dos meios de produção tenha sido nominalmente
preservada, esta extensiva intervenção do estado na sociedade capitalista
industrial significou o declínio da doutrina liberal nos países onde foi
adotada (CORPORATIVISMO. Wikipedia, 2011).
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Esse modelo político corporativista deslocava as discussões sobre o bem comum dos
grupos de pressão para o âmbito do Estado. Isto é, o governo criava conselhos e demais
órgãos consultivos para tratar dos temas que antes eram discutidos pelos grupos de pressão e,
no fim, impunha as iniciativas que julgava necessárias para adequar os interesses da sociedade
à manutenção do equilíbrio social e do poder entre sociedade e Estado:
O modelo corporativo se apresenta, pois, como fórmula contraposta ao
modelo sindical, que seria o gestor do conflito subjacente à sociedade
industrializada ou em vias de desenvolvimento e o transformaria, de quando
em quando, em uma eventual relação de força entre trabalho e lucro. O
modelo corporativo, pelo contrário, impediria justamente a formação de
elementos de conflito, articulando as organizações de categoria em
associações entre classes e prefixando normas obrigatórias de conciliação
para os dissídios coletivos do trabalho. O modelo corporativo defende a
colaboração entre as classes no âmbito das categorias. Sua interpretação da
dialética social é otimista, ao passo que as premissas em que se baseia o
modelo sindical são conflitantes e pessimistas (BOBBIO, 1998).

Uma consequência do modelo corporativista é a cidadania regulada, que se manifesta
como uma forma de cidadania em que a autonomia dos grupos de pressão é restringida, a
participação social no processo político diminui e as pessoas acabam por se afastar da política.
No plano político, ascende o governo ditatorial, que tudo domina, tudo resolve:
No plano político, o modelo corporativo se apresenta como alternativa do
modelo representativo democrático. Preconiza a realização de uma
democracia orgânica, onde o indivíduo não terá valor como entidade
numérica, mas como portador de interesses precisos e identificáveis
(BOBBIO, 1998).

Além do corporativismo estatal, outra característica do sistema político brasileiro no
século XX é o clientelismo. Para Bobbio (BOBBIO, 1998), o clientelismo existia na
sociedade romana como uma relação entre indivíduos de posição social distintas, em que o
sujeito com posição mais elevada, o patronus, defendia os interesses dos clientes em troca de
obediência e de prestação de serviços em suas terras. O clientelismo formava um microcosmo
autônomo de patronus e clientes.
Já nas sociedades modernas, o clientelismo é um sistema de relações políticas em que
uma pessoa recebe proteção ou ajuda de outra em troca de apoio político. O clientelismo
funciona como um elemento de flexibilidade do sistema político, permitindo que grupos
privados (num contexto de desestímulo à autonomia e à independência) possam agir
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politicamente junto aos partidos políticos. Essas relações clientelistas enfraquecem a
democracia representativa e a defesa dos interesses gerais da sociedade:
É importante observar como esta forma de Clientelismo, à semelhança do
Clientelismo tradicional, tem, por resultado, não uma forma de consenso
institucionalizado, mas uma rede de fidelidades pessoais que passa, quer
pelo uso pessoal por parte da classe política, dos recursos estatais, quer,
partindo destes, em termos mais mediatos, pela apropriação de recursos
“civis” autônomos (BOBBIO, 1998).
O clientelismo é uma ferramenta muitas vezes utilizada para enfraquecer o
capital social e humano de uma determinada localidade, ou de uma nação
por inteiro. Ao se privilegiar a obtenção de benefícios oriundos de entes
externos a uma localidade, ocorre o enfraquecimento das relações
horizontais, homem a homem; cidadão a cidadão, diminuindo a capacidade
de colaboração destes indivíduos e ampliando a competição por mais
recursos exógenos, e que não geram riquezas locais. Este processo gera um
círculo vicioso que ao longo do tempo é capaz de desmobilizar
completamente uma comunidade. Por isso, e segundo Augusto de Franco, o
clientelismo busca manter a verticalização da esfera pública e "modos de
regulação autocráticos", dificultando a democratização da sociedade.
(CLIENTELISMO. Wikipedia, 2011).

Nehemias Gueiros (GUEIROS, 1958, apud SANTOS, 2007) publicou, em 1958, a
obra A advocacia e o Poder Legislativo, que compreendia a atividade de lobby como uma
atividade higienizadora da lei. No mesmo ano, Themístocles Brandão Cavalcanti
(CAVALCANTI, 1958, apud SANTOS, 2007) publicou um artigo denominado Grupos de
Pressão, que considerava as atividades de pressão como uma defesa de interesses próprios. Os
grupos de pressão atuavam sobre os órgãos de governo, principalmente a Presidência da
República e os Ministérios, para obter os objetivos que pretendiam alcançar.
Leda Boechat Rodrigues (RODRIGUES, 1961, apud SANTOS, 2007) publicou, em
1961, um estudo denominado Grupos de Pressão e governo representativo nos Estados
Unidos, Grã-Bratanha e França. Nesse estudo, ela ressaltou a necessidade de maior coesão,
mais disciplina partidária, eleições honestas, livre exercício das liberdades públicas e
liberdade para os meios de comunicação. Tudo isso como forma de impedir a influência
negativa das práticas clientelistas sobre os órgãos de governo.
Durante o período marcado pelo Golpe Militar de 1964, o governo tornou-se mais
autoritário e estatizante. Isso fez aumentar o tecnicismo no sistema político, desenvolvendo a
burocracia e deslocando o processo decisório para a esfera técnica. As políticas eram
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compartimentalizadas, alocadas em setores e o acesso ao processo decisório era institucional.
Os conflitos dos grupos de pressão foram deslocados para a esfera judicial e a cultura política
voltou-se para a lei formal.
Bobbio (BOBBIO, 1998) caracteriza como tecnocracia o poder ou a influência das
categorias sócio-profissionais - como engenheiros, economistas, burocratas e altos
conselheiros científicos - atuarem como consultores técnicos no processo de tomada de
decisões nos órgãos públicos. Sendo assim, a tecnocracia seria um regime social marcado pela
emancipação do poder em relação à política e por uma nova configuração desse poder como
sendo despolitizado e movido por competências técnicas:
Por outras palavras, segundo esta última tese, assiste-se a um esvaziamento
da função dos executivos na Administração Pública por obra dos “peritos”,
que tomam o lugar dos políticos, enquanto que a decisão de caráter político,
e por consequência aberta à discrição, cede terreno em favor de uma decisão
entendida como resultado de cálculos e de previsões científicas e portanto
inteiramente privada de resíduos discricionários (BOBBIO, 1998).

Paulo Bonavides (BONAVIDES, 1968, apud SANTOS, 2007) publicou, em 1968, o
livro Ciência Política. Nessa obra, ele questionava a visão tecnocrática, que transferiu a
decisão dos governantes para os técnicos especialistas, que só se orientavam pela visão dos
interesses dominantes. Para esse autor, os grupos de pressão contribuiriam para a
transparência do processo político, permitindo que o povo tivesse acesso aos argumentos, a
favor e contra, das discussões sobre as políticas públicas.
Philippe Schmitter (SCHMITTER, 1971, apud SANTOS, 2007), em 1971, publicou
Interest conflict and political change in Brazil. Esta obra afirma que a interação entre os
diversos grupos de pressão, e entre esses e o governo, depende da cultura política e das
atitudes de incentivo do governo para o desenvolvimento desses grupos. Para o autor, no
Brasil o ambiente era autoritário e corporativista, o que gerou modelos corporativistas de
solução de conflitos entre os grupos de pressão.
Sérgio Abranches (ABRANCHES, 1978, apud SANTOS, 2007) publicou, em 1978,
The divided Leviathan: State and Economic Policy Formation in Authoritarian Brazil. Nessa
tese, o autor identificou o novo clientelismo: uma articulação direta entre Estado e burocracias
privadas para a defesa dos interesses. Nesse novo clientelismo, os órgãos de governo
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recebiam apoio político dos setores privados, em troca da defesa dos interesses particulares
desses setores.
Mais à frente, com o fim do regime autoritário, a oportunidade para a retomada do
associativismo floresceu. O associativismo contribuiu para o aumento da participação social,
para a democratização da política e para a desburocratização do processo decisório. Para
Bobbio (BOBBIO, 1998), o associativismo voluntário consiste na livre formação de grupos
que perseguem interesses mútuos e pessoais. Esses grupos se unem por regras conhecidas e
compartilhadas entre todos os indivíduos, que agem segundo os modelos de comportamento
oficialmente aprovados pelo grupo:
A expressão associativismo designa, por um lado a prática social da criação
e gestão das associações (organizações providas de autonomia e de órgãos de
gestão democrática: assembléia geral, direção, conselho fiscal) e, por outro
lado, a apologia ou defesa dessa prática de associação, enquanto processo
não lucrativo de livre organização de pessoas (os sócios) para a obtenção de
finalidades comuns (ASSOCIATIVISMO. Wikipedia, 2011).

Porém, apesar da abertura política à participação social, ainda existiam problemas e
eles influenciavam negativamente a cultura política de participação dos cidadãos. Eram
problemas a serem enfrentados: a urbanização tardia, a concentração de renda, as
desigualdades sociais e a exclusão social. Tudo isso contribuía para o desequilíbrio da
representação de interesses, fazendo com que os grupos econômicos mais fortes continuassem
a ter maior representatividade (e maior participação social nas políticas públicas
desenvolvidas) em detrimento de outros setores da sociedade.
No plano político, a redemocratização no Brasil e a promulgação da Constituição de
1988 trouxeram o conceito de democracia participativa. Santos (SANTOS, 2007) define
democracia participativa como o surgimento de arranjos institucionais que permitem a
atuação e a participação dos grupos de pressão e da sociedade civil organizada no processo
decisório. A democracia participativa permite a interação entre vários interesses organizados e
a relação desses interesses com as agências governamentais, para a formação das políticas
públicas.
Porém, mesmo com o avanço dos ideais da democracia participativa, ainda existem no
sistema político brasileiro formas corporativistas. A participação dos movimentos sociais e
dos grupos de pressão ocorrem em instâncias estabelecidas pelo governo, como os conselhos
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por exemplo. Nesse ambiente, a sociedade participa, mas de forma limitada e indiretamente
controlada pelo governo:
Esse cenário de maior participação e atuação dos grupos de interesse se dá
num contexto ainda bastante permeado pela herança corporativista e pelo
pluralismo limitado apontado por diversos autores, assim como é afetado
pelo viés tecnocrático ainda presente e pela ausência de uma cultura política
que reconheça a participação dos interesses organizados como legítima e
necessária, dependendo, sobretudo, da visão do Presidente da República e de
suas políticas em relação à participação, favorecendo o uso de mecanismos
informais de representação de interesses, tais como os mencionados “anéis
burocráticos15” (SANTOS, 2007).

Nesse cenário, a atuação do lobby passou a se manifestar junto aos Ministros de
Estado, autarquias, demais órgãos do Poder Executivo e, em menor escala, na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal. Isso porque, no Brasil pós 1988, o Poder Executivo adquiriu
um peso maior em relação ao Legislativo.
O Executivo concentra a prerrogativa de cuidar da implantação das políticas públicas e
também tem uma ampla janela para legislar. Além dos mais diversos assuntos cuja iniciativa
foi concedida ao Poder Executivo pela Constituição Federal, ainda existe a possibilidade de
legislar sobre o que for importante e urgente para a nação, por meio de Medidas Provisórias.
Por tudo isso, pode-se entender que no Brasil há uma predominância do Poder
Executivo em relação ao Poder Legislativo. O Executivo tem uma margem maior que o
Legislativo para atuar como decisor de políticas públicas e como legislador. Em menor escala,
o lobby atua no Parlamento. Vieira cita em seu texto uma importante definição para a
atividade de lobby na Câmara dos Deputados:
Para a Câmara dos Deputados, por exemplo, pouco importa se o lobista está
construindo uma estratégia de defesa ou gerenciando ações para formar uma
aliança contra um projeto de lei. O que se tem é um conjunto de atividades,
baseadas principalmente na gestão da informação, do conhecimento e da
comunicação, que visam a influenciar os tomadores de decisão do Poder
Legislativo a fazer ou deixar de fazer algo de interesse de alguém. A ação do
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Anéis burocráticos: é um conceito formulado por Fernando Henrique Cardoso ao analisar a organização
política brasileira e o papel do Estado no processo de industrialização brasileira. Para ele, os anéis burocráticos
são alianças entre interesses políticos e econômicos, que se formaram dentro da burocracia estatal, por meio do
surgimento de critérios meramente técnicos para justificar as políticas públicas. Entretanto, como no Brasil há o
clientelismo, os anéis burocráticos acabaram por servir a interesses particulares, mas não ao interesse público
(ANÉIS
BUROCRÁTICOS.
Disponível
em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010133002006000300007&script=sci_arttext).
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lobista só terá ou não importância quando interpretada do ponto de vista da
rede de atores partícipes de determinado tema em questão (VIEIRA, 2008).

Em 1994, Murillo de Aragão (ARAGÃO, 1994, apud SANTOS, 2007) publicou
Grupos de pressão no Congresso Nacional: como a sociedade pode defender licitamente seus
direitos no Poder Legislativo. Nessa obra, ele defendeu mais disciplina para as atividades de
luta por interesses no Parlamento, por meio de uma legislação ideal sobre o lobby
parlamentar.
Maria das Graças Rua e Alessandra T. Aguiar (AGUIAR; RUA, 1995, apud
SANTOS, 2007) publicaram, em 1995, A política industrial no Brasil, 1985-1992: Políticos,
Burocratas e Interesses Organizados no Processo de Policy-Making. Para elas, o governo
Collor caracterizou-se pela baixa fragmentação e pela baixa competição interburocrática. Isto
é, as decisões eram fruto de um órgão de governo, sem atuação importante do Congresso
Nacional ou de atores privados (agentes que defendem interesses setoriais).
Em 1996, Laura Frade (FRADE, 1996, apud SANTOS, 2007) pesquisou sobre frentes
parlamentares e a atuação delas em resposta à fragmentação do sistema partidário. A autora
concluiu que as frentes parlamentares são um lobby interno, que canalizam os interesses da
sociedade para os representantes no Legislativo. Isso ocorre mesmo que esses interesses não
sejam fortes o suficiente para serem defendidos por um grande partido.
Sobre as questões orçamentárias, Marcos Otávio Bezerra (BEZERRA, 1999, apud
SANTOS, 2007) publicou, em 1999, a tese Em nome das Bases – Política, Favor e
Dependência Social. O argumento do autor é que a liberação de recursos passa pelo assédio
dos lobistas contratados a prefeitos e parlamentares para que esses elaborem projetos. Nesse
assédio, são utilizados, inclusive, mecanismos de suborno, intimidação ou remoção de
servidores que não cedem à pressão exercida por esses grupos no ambiente da elaboração e
liberação dos recursos financeiros.
Diniz e Boschi (BOCHI; DINIZ, 2000, apud SANTOS, 2007) destacam que os
grandes grupos empresariais ainda se beneficiam do acesso privilegiado aos altos escalões do
Poder Executivo. Isso graças à herança corporativista e clientelista. Uma decorrência desse
acesso privilegiado é a corrupção e o tráfico de influência, que ocupam o lugar de uma
atividade de lobby ética e transparente.
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Em 2004, Andréa Cristina de Jesus Oliveira (OLIVEIRA, 2004, apud SANTOS,
2007) publicou a tese Lobby e Representação de Interesses: lobistas e seu impacto sobre a
representação de interesses no Brasil. Nesse trabalho, a autora esclarece que os grupos de
pressão utilizam o lobby para noticiar o legislador ou a autoridade pública sobre seus
interesses. Ela ainda informou que as atividades de lobby no Brasil são reativas e raramente
têm como objetivo elaborar proposições ou pautar as agendas do Congresso ou do Poder
Executivo.
A autora ainda traçou um perfil para o lobista ideal. Ele deveria atuar com
credibilidade, oferecendo informação confiável, sendo representante de um interesse setorial
amplo, tendo conhecimento do processo legislativo. Além disso, deve ser discreto, honesto,
ético, ter boa capacidade de comunicação e persuasão, deve manter uma boa rede de contatos,
ter boa formação acadêmica e ser objetivo na defesa dos interesses do cliente.
Em 2007, Said Farhat (FARHAT, 2007, apud SANTOS, 2007) publicou Lobby: o que
é, como se faz. Ética e transparência na representação junto a governos. Nessa obra, o autor
defende o lobby como um direito de todos dizerem o que pensam, de lutarem pelo que
acreditam e de requererem o que for justo. Para isso, o lobby deve servir-se da lei, da ética e
do uso de meios lícitos.
Por fim, Santos (SANTOS, 2007) afirma que o lobby profissional no Brasil ainda é
uma prática minoritária e poucas entidades possuem uma presença organizada e articulada
junto ao governo. Mesmo assim, desde o final da década de oitenta, diversas entidades
mantêm escritórios em Brasília para o monitoramento de interesses no Congresso e para
facilitar o relacionamento dos lobistas com os órgãos de governo.
O lobby privado é usado quando há necessidade de contato com os Ministérios e com
demais órgãos do governo. Os lobistas atuam para atender a demandas específicas e que são
pouco debatidas pelos grupos de pressão. Sendo assim, a atividade de lobby no Brasil ainda é
um instrumento acessório, sendo outras práticas mais costumeiramente adotadas, como o
clientelismo.
No Legislativo, o convívio com os parlamentares é determinante para que se
construam relações de confiança entre lobistas e parlamentares. Isso porque os parlamentares
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ainda não possuem experiência real e sistemática com lobistas profissionais. No Congresso
Nacional, as audiências públicas oferecem boa oportunidade para que os lobistas exponham as
opiniões, propostas e demandas de seus clientes.
Outro aspecto interessante e que vale a pena destacar é que o próprio governo mantém
profissionais de lobby no Congresso Nacional. Eles são as assessorias parlamentares dos
órgãos públicos e das empresas públicas. Essas assessorias se reúnem com as lideranças das
Casas do Congresso para debater os temas das agendas de deliberações da Câmara dos
Deputados e do Senado:
Percebe-se que o lobby governamental no Legislativo é, sem sombra de
dúvida, predominante, seja por meio de assessorias parlamentares da
Presidência da República, Ministérios, Autarquias e empresas estatais, seja
por meio de órgãos do Poder Judiciário e Ministério Público. As entidades
de representação do setor empresarial são o segundo grupo mais numeroso,
seguido das representações sindical e profissional. As empresas de “relações
governamentais” ou “assessoria parlamentar” têm presença praticamente
nula nos registros oficiais (SANTOS, 2007).

Por fim, no Brasil, a legislação de lobby ainda precisa ser regulamentada. E para que
ela se torne efetiva, é necessário que a legislação seja acompanhada também de demais
mecanismos e de regramentos que assegurem a participação dos grupos de pressão e a
simetria do fluxo de informações no sistema político.
A simetria no fluxo de informações contribui para a transparência nos procedimentos
democráticos e para a divulgação eficiente das informações. Dessa forma, todos (cidadãos,
lobistas, grupos de pressão e políticos) podem ter acesso aos mecanismos e aos atores
envolvidos nos processos decisórios e na elaboração e implementação das políticas públicas.
Isso tudo contribui para o fortalecimento das instituições democráticas.

3.2 Legislação
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3.2.1 Legislação existente

No Brasil, a regulamentação do lobby vem sendo debatida há anos. Em nosso
ordenamento jurídico existem algumas regras relacionadas ao lobby e à participação dos
grupos de pressão no processo decisório. Essas regras existem tanto no plano constitucional,
como no plano das leis e nos regulamentos internos dos órgãos do governo.
Com relação ao lobby, a Constituição Federal assegura o pluralismo político como um
dos fundamentos da República. Além disso, a Carta Magna oferece vários dispositivos que
viabilizam as associações, o direito de reunião, o direito de representação coletiva, a liberdade
de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento, o direito de obter informações dos
órgãos públicos, o direito de petição e o dever de resposta dos órgãos do governo.
A Constituição também garante o direito de mandado de segurança coletivo, o direito
de mandado de injunção para preencher lacunas legislativas, o direito de ação popular, o
direito de representações moverem ação direita de inconstitucionalidade, o direito de
representações moverem ações declaratórias de constitucionalidade e a iniciativa de projeto de
lei popular.
Santos (SANTOS, 2007) enumera vários incisos do artigo 5° da Constituição de 1988
que dão guarida à atividade de lobby, tais como: liberdade de expressão e manifestação do
pensamento (IV), direito à informação (XIV), direito de reunião (XVI), liberdade de
associação (XVII), garantia de funcionamento das associações (XIX), legitimidade da
representação coletiva (XXI) e direito de petição (XXXIV).
No plano das leis, alguns temas ligados à atividade de lobby são disciplinados. Um
exemplo está no Código Penal, que estabelece punições para crimes de corrupção ativa,
corrupção passiva, advocacia administrativa e tráfico de influência, entre outros tipos de
desvios associados ao contexto de negociação de interesses na arena política.
O Código Penal, por exemplo, tipifica condutas que, em geral, são associadas ao
lobby no que tem de mais problemático, tais como corrupção passiva (art. 317),
prevaricação (art. 319), advocacia administrativa (art. 321), violação de sigilo
funcional (art. 326), tráfico de influência (art. 332), e corrupção ativa (art. 333). No
entanto, não são tipificadas outras condutas que a Lei n° 8.429, de 2 de junho de
1992, trata como “atos de improbidade” quando praticados por funcionário público e
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que, em grande medida, são consequências do assédio de particulares interessados
em lograr vantagens. Também visando limitar a atuação das representações de
interesses, sejam elas associações, entidades de classe ou empresas, a Legislação
Eleitoral estabelece restrições que são, em grande medida, comparáveis as
estabelecidas pela Legislação dos EUA (SANTOS, 2007).

Além disso, existem leis e regulamentos que disciplinam a conduta dos agentes
políticos e dos servidores públicos, tipificando crimes de improbidade administrativa e
prevendo sanções. Sob a ótica da fiscalização, a legislação eleitoral trata de algumas questões
relacionadas a doações de particulares e de candidatos para as campanhas eleitorais e de
mecanismos para a prestação de contas dos montantes envolvidos nas campanhas.
No âmbito infralegal, há na Câmara dos Deputados, em suas comissões permanentes e
temporárias, a previsão de realização de audiências públicas com entidades da sociedade civil
organizada. Em 2010, aconteceram 399 audiências públicas na Câmara dos Deputados. Em
2011, foram 166 audiências públicas16.
Existe também a Comissão de Legislação Participativa, que foi criada em 2001, com a
finalidade de promover a participação da sociedade no processo de elaboração legislativa. Na
Comissão de Legislação Participativa, qualquer entidade civil organizada, organização não
governamental, sindicato, associação ou órgão de classe pode apresentar à Câmara dos
Deputados suas sugestões legislativas.
A Comissão também disponibiliza um Banco de Ideias, onde o cidadão
individualmente pode apresentar sugestões. Essas sugestões, depois de aprovadas na
Comissão viram proposições legislativas e tramitam normalmente pelo Congresso Nacional.
Além disso, há a previsão de credenciamento de entidades de classe de grau superior e
de outras instituições de caráter nacional para acompanhar os debates e manifestar as
opiniões. No Senado Federal não existem previsões regimentais para o credenciamento de
entidades.
No âmbito do Poder Executivo, foi aprovada uma Exposição de Motivos no ano de
2000 (Exposição de Motivos n. 37, de 18 de agosto de 2000), que previa um código de
conduta ética para os integrantes da Alta Administração Pública Federal. Essa Exposição de
16

Os dados sobre as audiências públicas foram coletados no Departamento de Taquigrafia da Câmara dos
Deputados, em março de 2012.
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Motivos abrangia a conduta de Ministros de Estado, Secretários de Estado, titulares de Cargos
de Natureza Especial, presidentes de autarquias e etc.
(...) Este Código, antes de tudo, valerá como compromisso moral das
autoridades integrantes da Alta Administração Federal com o Chefe de
Governo, proporcionando elevado padrão de comportamento ético capaz de
assegurar, em todos os casos, a lisura e a transparência dos atos praticados na
condução da coisa pública. (...) A conduta dessas autoridades, ocupantes dos
mais elevados postos da estrutura do Estado, servirá como exemplo a ser
seguido pelos demais servidores públicos, que, não obstante sujeitos às
diversas normas fixadoras de condutas exigíveis, tais como o Estatuto do
Servidor Público Civil, a Lei de Improbidade e o próprio Código Penal
Brasileiro, além de outras de menor hierarquia, ainda assim, sempre se
sentirão estimulados por demonstrações e exemplos de seus superiores
(BRASIL. Presidência da República. Casa Civil).

Outros instrumentos foram editados pelo Poder Executivo para normatizar a conduta
de seus servidores e agentes, dos grupos de pressão e dos lobistas. Esses dispositivos tratam
da quarentena para os ocupantes de cargos públicos com relação a prestação de serviços de
lobby, tratam do recebimento de presentes, de convites para jantares, viagens e outros
benefícios oferecidos por empresas ou associações, além de outras situações em que os
servidores públicos e autoridades possam ficar expostos a conflitos entre interesses privados e
o serviço público.
Em 2007, a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais buscou
criar uma regulamentação para a atividade de lobby. O objetivo da Associação era dar mais
transparência e legitimidade para o setor de lobby, por meio da organização e controle das
atividades dos associados. Porém, essa iniciativa não obteve a adesão dos grupos de pressão e
dos lobistas.
Enfim, não existe uma lei específica para a regulamentação da atividade de lobby no
Brasil, mas regras esparsas e que abordam o tema do lobby de modo incompleto. As normas
existentes concentram-se nas relações específicas entre os grupos de pressão, agentes e
servidores públicos.
As normas existentes sobre lobby não têm o caráter de monitoramento e de registro
das atividades de lobby, o que é fundamental para garantir a transparência das negociações
políticas e a fiscalização por parte da sociedade, conforme Santos conclui:
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A ausência dessa legislação, porém, torna ainda mais difícil a superação dos
problemas identificados, permitindo que convivam, como iguais, o lobby em
sua acepção democrática e o tráfico de influências e a corrupção, disfarçados
de lobby. E mesmo o lobby mais profissional e honesto não pode atuar sem
que a sociedade esteja adequadamente informada dos interesses que defende,
e com que meios. Superar essa deficiência é um desafio que precisa ser
enfrentado (SANTOS, 2007).

3.2.2 Propostas de regulamentação

Nas Casas Legislativas, existem propostas de mudanças na legislação e propostas de
criação de novos dispositivos legais sobre a atividade de lobby. No âmbito infralegal não é
possível fazer uma pesquisa muito abrangente sobre as normas de lobby, pois os regulamentos
são discutidos no interior de cada órgão de governo.
No sítio da Câmara dos Deputados, fazendo uma pesquisa simples sobre o tema lobby,
acham-se dezesseis proposições em tramitação. São dez projetos de resolução e seis projetos
de lei que tratam do tema. Dessas proposições, apenas quatro estão ativas e as demais se
encontram arquivadas, conforme tabela a seguir:
Proposição
PRC 158/2009

Assunto

Institui o Código de Conduta para
Apensado ao PRC Representantes da Sociedade Organizada e
adapta o Regimento Interno às necessidades
87/2000.
de regulamentação do lobby.
PL 1202/2007

Situação
Arquivada

Disciplina a atividade de lobby e a atuação Aguardando Parecer
dos grupos de pressão e assemelhados no Ag. devolução Relator
âmbito dos órgãos e entidades da não-membro
Administração Pública Federal, e dá outras
providências.
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PRC 103/2007

Dispõe sobre o registro e a atuação de pessoas
Apensado ao PRC físicas e jurídicas, junto à Câmara dos
Deputados, com a finalidade de exercer o
87/2000
direito de informar e influenciar o processo
decisório na Casa.

Arquivada

PL 5470/2005

Disciplina a atividade de lobby e a atuação Devolvida ao Autor na
dos grupos de pressão e assemelhados no Mesa da Câmara dos
âmbito dos órgãos e entidades da Deputados
Administração Pública Federal, e dá outras
providências.

PL 1713/2003

Regulamenta a atuação dos agentes de
pressão junto a Administração Pública Direta
e Indireta de qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e dá outras providências.

PL 6928/2002

Cria o Estatuto para o exercício da
Democracia Participativa, regulamentando a
execução do disposto nos incisos I, II e III do
art. 14 da Constituição Federal.

Apensados ao PL:
PL 689/2003, PL
1486/2007, PL
758/2003, PL
4718/2004, PL
7004/2006, PL
4219/2008, PL
7003/2010, PL
2024/2011, PL
4764/2009 e PL
4805/2009
PRC 203/2001

Arquivada

Aguardando Parecer
Ag. devolução Relator
não-membro
na
Comissão
de
Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJC)

Disciplina a atuação dos grupos de pressão ou
Apensado ao PRC de interesses e assemelhados na Câmara dos
Deputados e dá outras providências.
87/2000

Arquivada

PRC 87/2000

Disciplina a atuação dos grupos de pressão,
lobby e assemelhados na Câmara dos
Deputados.

Arquivada

Aprova reforma do Regimento Interno da
Apensadas
ao Câmara dos Deputados.
PRC: PRC 2/1995,
PRC 14/1995 e
PRC 23/1995.

Arquivada

PRC 121/1997

Estabelece que e incompativel com o decoro
parlamentar, a participação em viagem, para
qualquer fim, com despesas custeadas por
terceiros, interessados na tramitação de
proposição na Câmara dos Deputados.

Arquivada

PRC 83/1996

Dispõe sobre o credenciamento de pessoas
fisicas ou juridicas junto a camara dos

Arquivada

PRC 63/2000
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deputados para o exercicio de atividades
destinadas a influenciar o processo
legislativo.
PL 619/1995

Dispõe sobre a atividade de grupos de
interesse (lobbies) das prefeituras municipais
junto ao congresso nacional e aos orgãos
federais, e dá outras providências.

Arquivada

PRC 23/1995

Altera dispositivos do Regimento Interno da
Apensado ao PRC Câmara dos Deputados.
63/2000

Arquivada

PRC 2/1995

Arquivada

Altera dispositivo do Regimento Interno da
Apensado ao PRC Câmara dos Deputados.
63/2000
PL 6132/1990

Dispõe sobre o registro de pessoas fisicas ou Pronta para Pauta no
juridicas junto as casas do Congresso Plenário (PLEN)
Nacional, para os fins que especifica, e dá
outras providências.

PRC 337/1985

Dá nova redação ao artigo 60 do regimento
interno.

Arquivada

No Senado Federal, a mesma pesquisa sobre o tema lobby resulta em três proposições.
São dois projetos de lei e um projeto de resolução. Dessas proposições, uma encontra-se ativa,
e as outras duas arquivadas, conforme a seguir:
Proposição

Assunto

Situação

PLS 203/1989

Dispõe sobre o registro de pessoas Aguardando
decisão
fisicas ou juridicas junto as Casas do Câmara dos Deputados.
Congresso Nacional, para os fins que
especifica, e dá outras providências.

PLS 25/1984

Dispõe sobre o registro de pessoas
fisicas ou juridicas junto as Casas do
Congresso Nacional, para os fins que
especifica, e dá outras providências.

Arquivada

PRS 72/1995

Dispõe sobre o registro de pessoas
fisicas ou juridicas junto ao Senado
Federal, para os fins que especifica, e dá
outras providências.

Arquivada

da
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O Projeto de Resolução n. 337, de 1985, é de autoria do Deputado Francisco Dias e
altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados em seu artigo 60. A alteração trata da
do credenciamento dos órgãos de representação dos funcionários públicos e das entidades
sindicais de primeiro grau.
A justificativa para o Projeto de Resolução é que os representantes das entidades,
assim como grupos de pressão e lobistas, podem contribuir com subsídios para a matéria que
está sendo discutida em comissão ou contribuir com conhecimento técnico em órgão de
assessoramento legislativo. O PRC 337/1985 chegou a ter relator designado, porém foi
arquivado posteriormente.
O Projeto de Lei n. 6132, de 1990, é de autoria do Senador Marco Maciel e trata do
registro de pessoas físicas e jurídicas junto às Casas do Congresso Nacional, regulamentando,
dessa forma, as atividades dos grupos de pressão e dos lobistas.
O Art. 1° do Projeto de Lei diz que as pessoas físicas ou jurídicas, que exerçam a
atividade de influenciar o processo decisório, devem registrar-se junto às Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. O Art. 2° diz que as referidas Mesas distribuirão
credenciais para o acesso das pessoas registradas às dependências de cada uma das Casas.
O Art. 3° propõe que as pessoas credenciadas apresentem uma declaração dos gastos
com as atividades de lobby, ao final de cada semestre, discriminando importâncias maiores
que três mil Bônus do Tesouro Nacional. A declaração deverá conter também a indicação dos
interessados no serviço de lobby¸ além do projeto que está sendo acompanhado pelo lobista
ou a matéria cuja discussão seja desejada.
Em caso de pessoa jurídica, a declaração deve informar também os dados sobre a
pessoa jurídica, o capital social e a relação dos empregados contratados. Por fim, os
credenciados também devem declarar eventuais doações que recebam no valor maior que três
mil Bônus do Tesouro Nacional.
O Art. 5° do PL 6132/1990 diz que a omissão de informações nas declarações importa
em advertência e, em caso de reincidência, na cassação do credenciamento e o impedimento
do acesso às Casas do Congresso Nacional. Além disso, a documentação poderá ser
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encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para análise e repressão do
abuso do poder econômico.
Por fim, o Art. 7° estabelece que as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal devem divulgar, semestralmente, os relatórios com os resultados das declarações
entregues pelos credenciados e devem promover o encontro de pessoas credenciadas, que
tenham interesses antagônicos a respeito de matéria específica, para prestação de
esclarecimentos ou subsídios.
O PL 6132/1990 tramitou pela Mesa da Câmara dos Deputados e depois pela
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na Mesa, o relator, Deputado Inocêncio de
Oliveira, proferiu parecer a favor da matéria. O parecer foi aprovado. A seguir, alguns trechos
do relatório foram destacados:
De nossa parte, colocamo-nos não apenas em defesa da atuação dos lobbies,
mas também amparamos a necessidade de sua institucionalização.
Assim, entendemos que é de todo oportuna a proposição ora em exame, de
vez que a nosso juízo é mais democrático o exercício do lobby nos moldes
americanos, cujos contatos e atividades são inspecionados, que o lobby
furtivo, oficioso, como ocorre na Inglaterra e na Itália.
Ressalvamos, contudo, o disposto no art. 3º (...) acreditamos que o mais
adequado, para um efetivo controle, seria a exigência de as entidades
registradas discriminarem seus gastos referentes à sua atuação perante as
Casas do Congresso, independentemente do valor, nos termos da emenda
que ora oferecemos.

Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) foi apresentado o parecer do
relator, Dep. Moroni Torgan, pela inconstitucionalidade e injuridicidade do PL 6132/1990. O
relator entendeu que a matéria era de competência privativa da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal e, por isso, não poderia ser disciplinada por lei ordinária.
Para regular a atividade de lobby, o instrumento normativo mais adequado seria um
projeto de resolução de cada uma das Casas ou ainda um projeto de decreto legislativo
comum às duas Casas, para fim de uniformização dos procedimentos. Tal entendimento do
relator foi acatado pela CCJR, que votou pela inconstitucionalidade do PL 6132/1990.
Atualmente, a proposição encontra-se pronta para a apreciação no Plenário da Câmara dos
Deputados.
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O PRC 2/1995 foi apresentado pelo Deputado Aroldo Cedraz e trata de diversas
alterações no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, mas sem abordar especificamente
as atividades de lobby. O projeto foi apensado ao PRC 63/2000. O Projeto de Resolução n. 23,
de 1995, de autoria do Deputado Aroldo Cedraz, é idêntico ao PRC 2/1995 e também foi
apensado ao Projeto de Resolução n. 63, de 2000.
O PL 619/1995, do Deputado Davi Alves Silva, dispõe sobre a atividade de lobby das
prefeituras municipais junto ao Congresso Nacional e aos órgãos federais. A matéria foi
devolvida ao autor, e posteriormente arquivada, sem que tivesse sido apreciada na Casa, por
tratar de matéria evidentemente inconstitucional.
O Projeto de Resolução n. 83, de 1996, do Deputado José Fortunati, trata do
credenciamento de pessoas físicas e jurídicas junto à Câmara dos Deputados para o exercício
de atividades de lobby.
O Art. 1° do PRC 83/1996 diz que pessoas físicas ou jurídicas que exercerem
atividades de influenciar votações legislativas deverão cadastrar-se junto à Mesa da Câmara
dos Deputados. O Art. 2° diz que a Mesa distribuirá credenciais às pessoas com cadastro
aprovado para que elas tenham acesso às dependências da Casa, menos o Plenário Ulysses
Guimarães e as dependências privativas de deputados.
Em seguida, o Art. 4° dispõe que os credenciados deverão encaminhar à Mesa, até 30
de dezembro de cada ano, uma declaração contendo o resumo de suas atividades, as
proposições de seu interesse e os gastos realizados com a atividade de lobby. O artigo também
diz que a declaração deverá conter os nomes dos contratantes e contratados, além dos nomes
dos demais interessados nas atividades de lobby.
O Art. 5° dispõe que a Mesa fará a fiscalização sobre a veracidade das informações
apresentadas nas declarações. O Art. 6° diz que omissões nas declarações, bem como
irregularidades, resultarão em advertência formal e, em caso de reincidência, na cassação do
credenciamento. Caso haja indícios de práticas de ilícitos penais, a documentação será
encaminhada ao Ministério Público.
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O Art. 7° diz que, caso fique constatado que parlamentares estejam recebendo
vantagens indevidas, os autos também serão encaminhados para análise do Ministério
Público. Por fim, o artigo oitavo do PRC 83/1996 informa que a Mesa divulgará relatório
anual contendo a lista dos credenciados e os resumos das declarações.
A justificação do Projeto de Resolução fala sobre a importância dos grupos de pressão
e da contribuição deles para que os legisladores tenham conhecimento das vontades da
população e possam embasar melhor sua atividade política. O autor também fala que o Brasil
carece de instrumentos legais que regulamentem a atividade dos grupos de pressão e que a
referida proposição vem remediar essa lacuna legal.
O PRC 83/1996 foi despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mas
não chegou a ser relatado ou ter parecer da Comissão, tendo sido arquivado ao final da
legislatura.
O PRC 121/1997, de autoria do Deputado Padre Roque, pretende acrescentar um
dispositivo ao Regimento Interno para estabelecer que seja incompatível com o decoro
parlamentar a participação em viagem, para qualquer fim, com despesas custeadas por
terceiros interessados na tramitação de proposição na Câmara dos Deputados.
A justificação do Projeto de Resolução pretende resguardar a moral e a dignidade dos
parlamentares, evitando que um benefício financeiro externo venha a influenciar o exame de
qualquer proposição da Casa. O PRC 121/1997 foi encaminhado à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, onde foi designado um relator. Porém, o projeto foi arquivado ao final da
legislatura, sem receber relatório e sem ser deliberado.
O Projeto de Resolução 63, de 2000, é de autoria da Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O PRC prevê a reforma do Regimento Interno
e a ele foram apensados inúmeros projetos, dos quais restaram apensados os seguintes
Projetos de Resolução: PRC 2/1995, PRC 14/1995 e PRC 23/1995.
O PRC 63/2000 recebeu duzentas e setenta e quatro emendas e tramitou desde sua
apresentação até o ano de 2007, quando foi arquivado ao final da legislatura. Em fevereiro de
2007, foi solicitado o desarquivamento do PRC 63/2000 e ele tramitou até o início de 2011,
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quando foi novamente arquivado ao final da legislativa, sem que houvesse sido apresentado
relatório e sem que a matéria tivesse sido deliberada.
O Projeto de Resolução n. 87, de 2000, é de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos e pretende disciplinar a atuação dos grupos de pressão, lobby e assemelhados na
Câmara dos Deputados. A ele estão apensados os seguintes projetos de resolução: PRC
203/2001, PRC 103/2007 e PRC 158/2009.
O PRC 87/2000 altera dois dispositivos no Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. A proposição prevê que entidades da sociedade civil podem participar de
audiência pública para instruir matéria que esteja em trâmite ou para tratar de assunto de
interesse público relevante. Estabelece também que pessoas físicas ou jurídicas credenciadas
poderão solicitar à Comissão a sua participação em audiência pública.
O PRC também dispõe que pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de
influenciar o processo legislativo deverão cadastrar-se perante a Mesa da Câmara dos
Deputados. A Mesa distribuirá credenciais, que serão expedidas pelo Primeiro-Secretário e
que serão renovadas a cada início de sessão legislativa. Os credenciados terão o dever de
apresentar, até o dia 30 de dezembro de cada ano, declaração discriminando suas atividades,
as matérias de seu interesse e os gastos realizados em decorrência de sua atuação junto à
Câmara dos Deputados.
Por fim o PRC 87/2000 prevê que omissões ou irregularidades encontradas nas
declarações resultarão em cassação do credenciamento e, caso haja indício de crime, os
documentos serão encaminhados ao Ministério Público para as providências cabíveis.
A justificação diz que a atuação dos lobbies no Congresso Nacional preocupa os
parlamentares brasileiros e que, desde a década de setenta, se tem buscado o aperfeiçoamento
da contribuição dos grupos de pressão ao processo legislativo. Para o autor, a regulamentação
do lobby é a maior garantia para o país de que os grupos de pressão desempenharão suas
atividades dentro de limites éticos e legais.
Por fim, o autor destaca que o objetivo do Projeto de Resolução é democratizar o
lobby, permitindo o acesso de segmentos organizados da sociedade civil às instalações da
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Casa e debelando os entraves que dificultam a participação de tais segmentos no processo
legislativo brasileiro.
O PRC 87/2000 foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) e à Mesa da Câmara dos Deputados. Na CCJC, o PRC recebeu parecer do relator,
Dep. Colbert Martins, pela constitucionalidade e juridicidade. No mérito, o parecer foi pela
aprovação do PRC 203/2001 (apensado) com emendas. O parecer foi pela rejeição do PRC
87/2000, do PRC 103/2007 e do PRC 158/2009.
O parecer do relator não chegou a ser deliberado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e o PRC 87/2000 acabou sendo arquivado ao final da legislatura. A
seguir, alguns trechos do parecer do relator:
a) o Projeto de Resolução nº 203, de 2001, do Deputado Walter Pinheiro e
outros, que contempla mais ou menos as mesmas medidas do primeiro, mas
num nível de sistematização e detalhamento um pouco maior;
b) o Projeto de Resolução nº 103, de 2007, do Deputado Francisco
Rodrigues, que se assemelha em conteúdo ao de nº 203/01, mas apresenta
técnica legislativa bem diferente, não propondo alteração ao Regimento
Interno e sim a edição de resolução exclusiva para o tratamento da matéria;
c) o Projeto de Resolução nº 158, de 2009, que parte para uma técnica ainda
mais diferente que o anterior ao propor a instituição de um “Código de
Conduta para Representantes da Sociedade Organizada”, destinado a orientar
a conduta dos representantes da sociedade organizada partícipes das
atividades da Câmara dos Deputados.
Em linhas gerais, os requisitos formais de constitucionalidade da maior parte
dos projetos encontram-se todos atendidos, tratando-se o tema principal –
regulação da atividade de lobby no âmbito da Câmara dos Deputados - de
assunto pertinente à competência privativa da Casa, a ser disciplinado por
meio de resolução.
(...) Projeto de nº 158/09, como seu art. 7º, por exemplo, que afronta o
princípio da legalidade ao estabelecer, por resolução interna da Casa,
penalidade de privação da liberdade (detenção), ou seu art. 5º, que invade
competência privativa dos parlamentares ao conceder a lobistas o direito de
apresentar emendas a proposições em tramitação na Casa.
No mérito, não temos dúvida de que o Projeto de Resolução nº 203/01 é o
que propõe a mais adequada disciplina para a matéria (...) Temos, entretanto,
duas pequenas alterações a propor. A primeira diz respeito à necessidade de
atualização dos valores expressos na extinta UFIR, substituindo-os por
valores em moeda corrente. A segunda refere-se à qualificação, como
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infração ao Código de Ética, do recebimento, por membro da Câmara, de
benefício ou presente acima de certo valor dado por quem exerça atividade
destinada a influenciar o processo legislativo. (...) mas parece-nos que o mais
adequado seja propor a modificação diretamente no texto do Código (...)
Além disso, entendemos que a penalidade para a infração não pode ser
apenas censura verbal como previsto no projeto (que manda aplicar ao caso
o art. 11 do Código de Ética). Censura escrita seria a nosso juízo a
penalidade mínima aplicável, com possibilidade de se converter em
suspensão de prerrogativas regimentais em caso de reincidência, como já
prevê o código em casos similares. Uma última modificação que estamos
propondo consiste na incorporação do disposto no atual art. 5º do projeto ao
próprio Capítulo IV mencionado no art. 4º, uma vez que se trata de norma de
caráter permanente e em tudo pertinente ao assunto ali tratado.

O Projeto de Resolução 158, de 2009, de autoria do deputado João Herrmann, embora
tenha sido arquivado junto com a proposição principal (PRC 87/2000), trouxe à discussão
alguns tópicos interessantes. A proposta institui o Código de Conduta para Representantes da
Sociedade Organizada.
Esse Código define como Representante a pessoa que é designada para representar
segmentos econômicos ou sociais por meio de entidades de âmbito nacional de caráter
permanente. A proposta também diz que lobistas podem participar como Representantes e
podem atuar junto à Câmara dos Deputados, desde que tenham procuração da entidade que os
contratar. O credenciamento de Representantes, de órgãos de governo e de órgãos técnicocientíficos seria realizado pela Mesa da Câmara dos Deputados.
Gestores públicos e demais pessoas ligadas ao governo, em qualquer Poder e em
qualquer esfera, seriam registrados como órgãos de governo. Já as pessoas ligadas a entidades
de classe de grau superior de âmbito nacional e a entidades de pesquisa, seriam registradas
como órgãos técnicos-científicos.
Em seguida, o PRC 158/2009 enumera os deveres fundamentais dos Representantes,
que são: apresentar requisitos democráticos de funcionamento da entidade representada;
apresentar cadastro que torne possível a comunicação com os representados; e entregar
relatório semestral com as receitas, despesas e empregados da entidade.
São os direitos dos Representantes e das pessoas ligadas aos órgãos de governo e aos
órgãos técnico-científicos: participar das redes de contatos que se formam em torno das
Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados; ter acesso a técnicos da Câmara dos
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Deputados e aos deputados envolvidos com a elaboração de proposições de interesse do
Representante; ter sua presença registrada nas reuniões das Comissões; encaminhar
documentação para ser incluída como parte da proposição, desde que seja considerada
pertinente pelo corpo técnico da Câmara dos Deputados; receber cópias dos autos; e ter acesso
aos sistemas informatizados da Câmara dos Deputados.
Em seguida, o PRC 158/2009 define como atitudes incompatíveis com a atividade de
representação: oferecer remuneração, prêmio ou presente a parlamentares ou servidores da
Câmara dos Deputados; prejudicar o andamento dos trabalhos legislativos; omitir
intencionalmente informações relevantes, manipular dados ou prestar informação falsa;
ameaçar, chantagear ou intimidar para influenciar os tomadores de decisão da Câmara dos
Deputados; e fazer uso de prerrogativas do cargo para conseguir privilégios em detrimento de
interesses legítimos e publicamente defensáveis do representado.
Por fim, o PRC 158/2009 prevê penalidades, aplicáveis pela Mesa da Câmara dos
Deputados ou pela Corregedoria da Casa, em caso de conduta incompatível com a atividade
de representação: censura verbal ou escrita; suspensão temporária dos direitos de
Representante; suspensão permanente das atividades de representação; multa de um a vinte
salários mínimos; detenção de três meses a um ano ou multa de vinte e um a cinquenta
salários mínimos; e detenção de um a três anos.
Um dos entraves à aprovação do PRC 158/2009 foi o fato de ele prever penalidades
em caso de não atendimento aos seus artigos. No entender do relator, deputado Colbert
Martins, a previsão de aplicação de penalidade de detenção afronta o princípio da legalidade.
O PRC 158/2009 ainda afronta a juridicidade e a técnica legislativa ao propor a
regulamentação da profissão de lobista (representante) por meio de uma resolução interna da
Câmara dos Deputados.
O Projeto de Lei n. 6928, de 2002, da Deputada Vanessa Grazziotin, cria o Estatuto
para a Democracia Participativa, regulamentando o disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da
Constituição Federal.
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Em seu Art. 2°, o Projeto de Lei dispõe que a atuação dos grupos de pressão é um
instrumento da democracia participativa, além do exercício dos direitos de reunião, de
associação, de petição e de sindicalização.
No Art. 7° o projeto de lei irá tratar do plebiscito, disciplinando seu procedimento e
sua realização. No Art. 13, a proposição irá tratar do referendo e sua realização. O Art. 19
trata da iniciativa popular e seu procedimento.
O Art. 23 tratará dos grupos de pressão, dizendo que qualquer pessoa física ou
jurídica, nacional ou estrangeira, tem o direito de representar seus interesses junto ao poder
público, desde que regularmente credenciada e respeitados os princípios que norteiam a
Administração Pública.
Por fim, o Art. 24 do PL 6928/2002 diz que a atuação dos grupos de pressão será
legítima quando exercida consoante as normas internas de cada órgão ou Poder, cujo
descumprimento, independente de sanções administrativas, constituirá crime de tráfico de
influência.
A justificação da autora mostra que o projeto de lei visa reformular a Lei n. 9079, de
1998, que trata da execução do plebiscito e do referendo. Além disso, o projeto de lei pretende
aperfeiçoar o regramento já existente sobre a iniciativa popular. Por fim, com relação à
regulamentação do lobby, o projeto reconhece a legitimidade das atividades dos grupos de
pressão e reafirma a competência de cada Poder para disciplinar a atuação do lobby.
O PL 6928/2002 foi despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
onde vários outros Projetos de Lei foram apensados a ele: PL 689/2003, PL 1486/2007, PL
758/2003, PL 4718/2004, PL 7004/2006, PL 4219/2008, PL 7003/2010, PL 2024/2011, PL
4764/2009 e PL 4805/2009.
Em 2011, o Projeto de Lei recebeu parecer do relator, Dep. Gabriel Chalita, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL
689/2003, do PL 758/2003, do PL 7004/2006, do PL 4219/2008, do PL 4764/2009, do PL
4805/2009, do PL 1846/2007, do PL 4718/2004 e do PL 7003/2010, apensados, com
substitutivo. A seguir, os principais trechos do relatório:
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Os Projetos de Lei n. 689/2003, 758/2003 e 1.846/2007 pretendem alterar a
redação do Art. 7º da Lei nº 9.709, de 1998, dando nova sistemática às
consultas plebiscitárias para a incorporação de Estados entre si, subdivisão
ou desmembramento para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados
ou Territórios Federais. No mesmo sentido o PL nº 7.004/2006, que intenta
dar nova redação aos Arts. 4º e 5º da referida Lei nº 9.709, de 1998. Já o
Projeto de Lei nº 4.718/2004 intenta regulamentar o Art. 14 da Constituição
Federal, em matéria de plebiscito, referendo e iniciativa popular.
(...) os Projetos de Lei n. 4.219/2008, 4.764/2009 e 4.805/2009 pretendem
dispor sobre a utilização da rede mundial de computadores – a Internet –
para a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, alterando, de
igual modo, a Lei nº 9.709, de 1998.
Por fim, o Projeto de Lei nº 7.003, de 2010, objetiva acrescentar os §§ 3º e 4º
ao Art. 13, também da Lei nº 9.709, de 1998, para assegurar que a subscrição
aos projetos de iniciativa popular, após a coleta de cem mil assinaturas,
possa ser feita por meio de urnas eletrônicas instaladas nas Assembleias
Legislativas durante dez dias, com a divulgação no rádio e na televisão.
Quanto à constitucionalidade material, as proposições em apreço parecem
conformar-se com os princípios e regras da Constituição Federal, exceto
alguns aspectos pontuais, como a hipótese prevista no § 1º do Art. 7º, in fine,
do projeto principal, da possibilidade de limitação ou abolição de direitos e
garantias fundamentais pela via plebiscitária, os quais serão dirimidos com a
apresentação de substitutivo, na forma regimental.
Quanto aos apensados, o Projeto de Lei nº 689, de 2003; o Projeto de Lei nº
758, de 2003; o Projeto de Lei nº 7.004, de 2006; e o Projeto de Lei nº 1.846,
de 2007, não oferecem mudanças substanciais que justifiquem o seu
aproveitamento, limitando-se apenas a alterar a redação dos Arts. 4º, 5º e 7º
da vigente Lei nº 9.709, de 1998, que deverá ser revogada, como prevê o
Art. 28 do Projeto de Lei nº 6.928, de 2002, principal.
Já o Projeto de Lei nº 4.718, de 2004, também apensado (...) Apresenta,
porém, manifesta inconstitucionalidade no seu art. 12, quando pretende
conferir competência à Justiça Eleitoral em matéria de plebiscito e referendo,
o que só pode ser feito por lei complementar, a teor do que estabelece o Art.
121 da Constituição Federal.

Em seguida, o relator apresentou substitutivo com as correções necessárias apontadas
em seu relatório. A situação atual do PL 6928/2002 é de estar aguardando a devolução, pois o
relator não é mais membro na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O parecer ainda
não foi votado pela Comissão.
O PL 1713/2003, de autoria do Deputado Geraldo Resende, trata da regulamentação
da atuação dos grupos de pressão junto a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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O projeto considera grupo de pressão a pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
que exerça qualquer atividade tendente a influenciar o processo legislativo ou a tomada de
decisões. Mas a pessoa só poderá atuar após ter seu registro aprovado no órgão público em
que manifestar interesse de atuar. A pessoa deve também apresentar informações sobre os
interesses que serão defendidos, os objetivos pretendidos e os servidores e autoridades
públicas com quem deseja fazer contato.
Além disso, mensalmente, o lobista deverá entregar ao respectivo órgão de registro
uma declaração dos atos realizados, dos recursos recebidos, dos gastos com sua atuação, dos
interessados nos serviços e da matéria que tem interesse. Se for pessoa jurídica, a declaração
também deverá conter os dados sobre a associação, os sócios, o capital social, os empregados
e os valores recebidos a título de doação.
Por fim, o PL 1713/2003 prevê que omissões ou irregularidades nas declarações
resultarão na aplicação de multa a partir de cinquenta salários mínimos e na cassação do
registro, com o impedimento de acesso à Administração Pública direta e indireta de qualquer
esfera governamental, pelo prazo de seis meses a quatro anos. Além disso, a documentação
será encaminhada ao Ministério Público para análise.
A justificativa do autor do projeto é que a atividade de lobista já existe e eles atuam
nas dependências do Congresso Nacional e de órgãos da Administração Pública da União,
Estados e Municípios. Sendo assim, o PL 1713/2003 pretende ampliar e aperfeiçoar a
disciplina legal dos grupos de pressão, além de especificar sanções.
A matéria foi despachada às Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público
(CTASP) e à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Na CTASP, o relator, Dep. Luiz
Antonio Fleury, apresentou parecer pela rejeição do projeto. O parecer foi aprovado pela
Comissão. Então, o PL 1713/2003 foi arquivado em 2005, após ter sido rejeitado na CTASP.
A seguir, alguns trechos do parecer do relator:
(...) Ao disciplinar amplamente o acesso de entidades e cidadãos aos órgãos
públicos, parece-nos que o projeto colide com os princípios constitucionais
de separação dos Poderes e autonomia dos entes federados (Arts. 2º e 18 da
Constituição Federal).
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No mérito, ainda que bem intencionada, a proposição criaria, a nosso ver,
exigências em demasia para o acesso de entidades públicas e privadas e dos
cidadãos não só ao Legislativo, como também aos órgãos dos Poderes
Executivo e Judiciário.
A fórmula adotada pela Câmara permite a identificação das instituições que
pretendam participar mais diretamente do processo legislativo e que possam
trazer subsídios para os elaboradores das leis, sem criar controle excessivo.
Aos demais órgãos públicos, nos limites de suas competências, cabem optar
pelo caminho a seguir.

O PL 5470/2005, do Dep. Ricardo Zarattini, teve sua tramitação prejudicada porque a
matéria já havia sido rejeitada naquela sessão legislativa. Os principais dispositivos do projeto
de lei são mencionados a seguir.
O Art. 1° estabelece a regulamentação da atividade de lobby e da atuação dos grupos
de pressão no âmbito federal. Já o Art. 2° traz algumas definições ligadas à atividade de
lobby, tais como:
 Decisão administrativa: deliberação de agente público que envolva elaboração
ou rescisão de normas administrativas, realização de despesas públicas,
formulação de políticas, atos administrativos, atos legislativos, nomeações para
cargos ou funções públicas;
 Órgão público decisor: unidade da Administração Pública Federal;
 Entidade representativa/Grupo de interesse: pessoa jurídica que tenha interesse
na adoção de decisão administrativa específica;
 Recompensa: qualquer valor ou bem oferecido por entidade ou grupo de
interesse e recebido por agente público ou parente próximo;
 Presente: bem, serviço ou vantagem oferecido por entidade ou grupo de
interesse e recebido por agente público ou parente próximo;
 Lobby: esforço deliberado de entidade, representante ou grupo de interesse para
influenciar uma decisão administrativa ou legislativa;
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 Lobista: profissional, empresa, associação ou entidade não-governamental que
exerça pressão sobre agente público com o objetivo de influenciar uma decisão
administrativa ou legislativa, em nome de determinados interesses.
O Art. 3° estabelece que pessoas físicas ou jurídicas que pretendam influenciar o
processo de tomada de decisão administrativa ou legislativa, no âmbito da Administração
Pública Federal, deverão cadastrar-se perante os órgãos responsáveis pelo controle de sua
atuação. No Poder Executivo, o credenciamento será anual e caberá à Controladoria-Geral da
União. Não há previsão de credenciamento nos outros Poderes (Legislativo e Judiciário).
Esse artigo ainda estabelece que cada órgão, ou entidade, poderá indicar até dois
representantes, um titular e um suplente, que fornecerão aos dirigentes públicos responsáveis
todos os subsídios de caráter técnico, documental, informativo e instrutivo. Esses
representantes não poderão ser indicados caso tenham exercido cargo público, efetivo ou em
comissão, relacionado à produção de proposição legislativa de seu interesse, no prazo de um
ano antes da indicação.
O Art. 3° exige que os representantes indicados participem de curso de formação
específico sobre normas constitucionais e regimentais aplicáveis ao relacionamento com o
Poder Público, sobre ética e sobre métodos de prestação de contas.
O Art. 5° prevê que as pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o exercício de
atividades de lobby possam participar de audiências públicas que envolvam a discussão de
temas de seu interesse. Já o Art. 7°define que essas pessoas credenciadas devem encaminhar
anualmente ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma declaração de suas atividades e
despesas. O TCU divulgará em relatório os resultados das declarações.
Essas declarações deverão conter o nome do contratante do serviço de lobby, dos
interessados nos serviços de lobby, as matérias de interesse, as fontes de receita e as despesas
efetuadas com publicidade, publicações, consultorias e realização de eventos. A omissão
dessas informações importará a cassação do credenciamento.
Já a presença de irregularidades nas informações prestadas acarretarão a pena de
advertência e, em caso de reincidência, a cassação do credenciamento, além do
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encaminhamento de denúncia ao Ministério Público e ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica para as providências cabíveis.
O Art. 8° diz que as pessoas físicas e jurídicas credenciadas poderão ser convocadas
para prestar esclarecimentos sobre a sua atuação ou sobre os meios empregados em suas
atividades. O Art. 9° estabelece que a percepção de qualquer vantagem, doação, benefício,
cortesia ou presente, por servidor público ou agente político, com valor econômico que
caracterize suborno ou aliciamento, constitui ato de improbidade.
Por fim, o último artigo da proposição legislativa explica que os indivíduos que atuam
sem receber pagamento, em caráter esporádico, em busca de interesse pessoal, que forem
convidadas, ou ainda que se limitem a acompanhar as sessões de discussão e deliberação do
Poder Legislativo (ou em órgãos colegiados do Poder Executivo ou Judiciário), não precisam
submeter-se ao credenciamento e à prestação de contas de suas atividades.
A justificativa do referido Projeto de Lei diz que a experiência internacional
demonstra que a regulamentação da atividade de lobby é uma necessidade para o bom
funcionamento da democracia, de modo que os grupos de pressão possam atuar de forma
organizada e que a sociedade possa recorrer a esse tipo de serviço para levar suas demandas e
opiniões aos decisores.
Outro argumento é que os casos de corrupção envolvendo agentes públicos e grupos
de pressão têm comprometido a idoneidade do processo decisório e, por isso, é necessário a
moralizar e dar transparência à atividade de lobby.
O Projeto de Lei n. 1202, de 2007, de autoria do Deputado Carlos Zarattini, tem
conteúdo idêntico ao PL 5470/2005. O PL 1202/2007 foi despachado para a Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) e para a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC).
Na CTASP o parecer foi pela aprovação da matéria. O relator, Deputado Milton
Monti, baseou seu relatório na necessidade de assegurar tratamento isonômico aos grupos de
pressão que participam do processo decisório brasileiro.
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Além disso, ele percebeu a proposição como uma tentativa de inibir os instrumentos
de corrupção hoje empregados para influenciar a tomada de decisão e como forma de permitir
que a população tenha maior controle sobre a atividade de lobby. A seguir, alguns trechos do
relatório aprovado pela CTASP foram destacados:
O lobby é, portanto, instrumento útil para o aprimoramento da qualidade das
decisões políticas, ao abordar diferentes pontos-de-vista para o processo
decisório.
No Brasil a palavra lobby ganhou conotação extremamente pejorativa”. (...)
“Porque a ela se associou a prática de procedimentos no mundo da política
que nada têm de legítimo nem de legal: favorecimento, corrupção, tráfico de
influência, advocacia administrativa, gestão temerária, conflito de interesses
e outros crimes.
O projeto de lei sob parecer trará mais moralidade, pois permitirá evitar
práticas nocivas à medida que define regras claras para o exercício da
atividade de lobby na Administração Pública”. (...) “Havendo uma
disciplina, há como se punir os desvios.
Entretanto, o lobby não deve ser entendido como profissão, pois, ao meu ver,
trata-se uma atividade desempenhada no âmbito da Administração Pública
por profissionais de diversas áreas, sejam de profissões regulamentadas ou
não.

Já na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei permanece sob a
análise dos parlamentares. Se aprovado na referida Comissão, a proposição irá direto ao
Senado Federal para análise, tendo em vista que sua forma de tramitação é conclusiva pelas
Comissões, conforme dispõe do Regimento Interno:
Art. 24 Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua
competência, e às demais Comissões, nos que lhes for aplicável, cabe:
II- discutir e votar projetos de lei, dispensava a competência do Plenário,
salvo o disposto no § 2° do art. 132 e excetuados os projetos (...) (BRASIL.
Congresso. Câmara dos Deputados).

No Senado Federal, o Projeto de Lei n. 25, de 1984, de autoria do Senador Marco
Maciel, trata do registro de pessoas físicas e jurídicas junto às Casas do Congresso Nacional.
O projeto chegou a ser distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, porém foi arquivado
ao final da legislatura.
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O Projeto de Lei n. 203, de 1989, de autoria do Senador Marco Maciel, é idêntico ao
PLS 25/1984. O projeto foi despachado à Comissão de Constituição e Justiça, mas depois foi
encaminhado para votação em Plenário, graças ao requerimento do Senador Marco Maciel.
O relator da matéria, Senador Afonso Sancho, proferiu parecer oral em Plenário,
favorável à aprovação do Projeto de Lei. Em seguida o projeto foi votado, aprovado e
encaminhado para a análise da Câmara dos Deputados.
Na Câmara dos Deputados, o PLS 203/1989 foi convertido em PL 6132/1990. A
proposição tramitou pela Mesa da Câmara dos Deputados, onde recebeu parecer favorável do
relator, Deputado Inocêncio de Oliveira. Porém, na Comissão de Constituição, Justiça e
Redação o relator, Deputado Moroni Torgan, entendeu que a matéria era de competência
privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e, por isso, não poderia ser
disciplinada por lei ordinária. Sendo assim, o voto do relator foi pela inconstitucionalidade e
injuridicidade do Projeto de Lei. Atualmente, a proposição encontra-se pronta para a
apreciação no Plenário da Câmara dos Deputados.
Por fim, o Projeto de Resolução n. 72, de 1995, do Senador Lúcio Alcântara, dispõe
sobre o registro de pessoas físicas ou jurídicas junto ao Senado Federal. A matéria foi
despachada à Comissão de Constituição e Justiça e relatada pelo Senador Bernardo Cabral,
que foi favorável à aprovação da proposição. Porém, na mesma Comissão, o Senador José
Eduardo Dutra apresentou Voto em Separado pela rejeição do Projeto de Resolução. Em
seguida, a proposição foi encaminhada à Mesa do Senado Federal, mas antes de ter sido
deliberada, foi arquivada ao final da legislatura.
A partir da análise das proposições que tratam do lobby na Câmara dos Deputados e de
suas tramitações, é possível notar que as proposições concentram-se mais nas questões de
identificar possíveis lobistas e representantes de grupos de pressão. Quase todas as
proposições abordam a questão do credenciamento das pessoas físicas e jurídicas como forma
de fiscalizar o acesso dessas pessoas às negociações políticas e tornar o mecanismo do lobby
um pouco mais transparente.
Outro avanço importante que se pode verificar nas proposições é o reconhecimento,
por parte dos parlamentares, da importância do lobby e da contribuição dos grupos de pressão
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para as atividades legislativas. Nas proposições, também é reconhecida a necessidade de uma
regulamentação para a atividade de lobby como forma de combater a corrupção.
Sobre o tipo de proposição, parece ser pacífico que o projeto de resolução é a melhor
forma de disciplinar a questão do lobby nas Casas Legislativas. O entendimento é de que o
projeto de lei dá ao Poder Executivo, por meio da sanção presidencial, um poder de decidir
uma questão interna ao Poder Legislativo. O ideal, portanto, é que cada Casa Legislativa
discipline o credenciamento de lobistas e grupos de pressão e que realize a fiscalização desses
atores, dá forma que julgar mais adequada.
Assim como na Câmara dos Deputados, no Senado Federal o conteúdo sobre a
regulamentação do lobby é o mesmo, girando em torno do tema do credenciamento dos
grupos de pressão e dos lobistas que atuam nas Casas do Congresso Nacional. Portanto, é
possível concluir que no Senado também existe preocupação com a matéria, embora a última
proposição tenha sido apresentada em 1995.
Embora o momento político e social clame por uma legislação que discipline as
atividades de lobby, ainda existem entraves à aprovação desta matéria legislativa. Vieira
(VIEIRA, 2008), em sua obra, aplicou um questionário aos deputados do Congresso Nacional
do Brasil, membros da Comissão de Desenvolvimento Urbano. A maioria dos deputados
concordou que é necessário um rígido código de conduta para lobistas e representantes da
sociedade organizada.
Uma vez estabelecidas as regras, também seria necessário estabelecer punições aos
infratores. Também seria importante o monitoramento das atividades dos representantes de
entidades e lobistas. Os parlamentares também concordam que a Câmara ofereça cursos de
ética e de funcionamento do Legislativo para representantes e lobistas.
Quanto à atuação de parlamentares como lobistas, os deputados discordaram de um
período de quarentena de dois anos para que eles se tornassem representantes de entidades ou
lobistas e também discordaram de se retirar a possibilidade de ex-parlamentares entrarem no
Plenário da Casa.
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Quanto à participação da sociedade organizada, a maioria dos deputados também
rejeitou a possibilidade de esses representantes solicitarem a palavra durante as reuniões da
Comissão, bem como de representantes e lobistas encaminharem documentos para serem
incluídos nos autos das proposições.
A pesquisa de Vieira (VIEIRA, 2008) aponta para a necessidade de normatização do
lobby e da profissão de representante de entidade, bem como da profissão de lobista. Em
seguida o autor conclui que:
Fazer o registro das entidades e de seus representantes na instituição,
elaborar um código de conduta, um sistema de monitoramento e prever
punições aos transgressores são o primeiro passo para a legalização e
profissionalização do lobby. Ao que parece, já se encontram no parlamento
brasileiro as condições necessárias para esse primeiro passo.

Enfim, no Brasil é importante tratar o tema do lobby, buscando a criação de
mecanismos para disciplinar a atividade dos lobistas e dos grupos de pressão. Porém, a
discussão permanece centrada em torno do acesso dessas pessoas às Casas Legislativas. As
proposições não tratam da questão da regulamentação da profissão de lobista, nem abrem
espaço para que a discussão avance num sentido de profissionalização da atividade de lobby,
da maneira como ocorre nos Estados Unidos.
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4 Análise dos sistemas políticos: EUA x Brasil

Estados Unidos e Brasil possuem características distintas com relação ao sistema
político que cada um possui. Enquanto os norte-americanos possuem influências pluralistas,
no Brasil a política se orientou durante muito tempo pelos ideais do corporativismo e do
clientelismo, tendo passado ao pluralismo apenas no passado mais recente (1988). Essas
orientações políticas contribuíram para a formação do sistema político de cada um dos países
analisados.
Porém, mesmo na democracia pós 1988, a democracia participativa no Brasil ainda é
mais propensa a modelos corporativistas de participação social, de gerenciamento dos grupos
de pressão e de solução de conflitos, ao contrário dos Estados Unidos, que têm um ambiente
mais pluralista e de competição dos grupos de pressão.
Tendo em vista a descrição, nos capítulos anteriores, dos sistemas políticos dos dois
países e da evolução da atividade de lobby, vale a pena ressaltar as principais diferenças e
também as principais semelhanças entre Estados Unidos e Brasil.
Nos Estados Unidos, as eleições ocorrem, tanto no plano federal como nos estados, a
cada dois anos para os membros da Casa dos Representantes. É eleito um parlamentar por
distrito eleitoral17. No Senado, são eleitos dois representantes por cada Estado e o mandato é
de seis anos, com renovação de um terço dos membros a cada eleição. Nos Estados Unidos, o
Presidente da República é eleito para mandato de quatro anos e os Governadores dos Estados
para mandatos de dois anos. Além disso, existem cargos eletivos no Poder Judiciário e no
Ministério Público.
Por conta desse curto período de mandato, os agentes políticos (principalmente os
membros da Casa dos Representantes) têm preocupação constante com a reeleição. Por isso,
buscam atender às demandas específicas de seus distritos eleitorais e buscam se aproximar da
sociedade civil para arrecadar fundos para a campanha eleitoral.
Já no Brasil, os mandatos são maiores, quatro anos para todos os cargos eletivos, com
exceção de senadores que possuem oito anos de mandato, com renovação de um terço e dois
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terços alternadamente. Por conta de os mandatos serem maiores, a preocupação com a
reeleição não afeta de modo tão significativo, como nos Estados Unidos, os comportamentos
dos políticos em relação às suas bases eleitorais.
O processo eleitoral norte-americano é centrado no candidato, que decide se irá ou não
concorrer ao pleito. Ele também é responsável pela arrecadação do dinheiro para a sua
campanha e pelo programa de intenções que pretende cumprir, caso seja eleito pelo distrito
eleitoral. Os grupos de pressão veem nesse modelo eleitoral a oportunidade para firmar uma
aliança com o parlamentar e, assim, garantir que terão um homem de confiança no poder.
O parlamentar financiado e eleito por determinado grupo de pressão servirá de
intermediário entre o grupo de pressão e o Poder Executivo para o tratamento das questões
burocráticas. O Poder Executivo também verá naquele parlamentar um canal para tratar com
o Congresso sobre temas que possam ser de interesse do governo e que estejam representados
por aquele parlamentar.
O processo eleitoral brasileiro é centrado nos partidos políticos, que detêm forte poder
sobre os candidatos, graças ao sistema proporcional de eleição dos deputados. O partido
político é dono do mandato, das posições que o parlamentar pode ocupar nas comissões do
Congresso e do programa de intenções políticas. O político brasileiro não é tão livre para
atuar como é o político norte-americano.
Um aspecto divergente entre Estados Unidos e Brasil também é a organização
partidária. Enquanto nos EUA o sistema é bipartidário, o sistema brasileiro é multipartidário e
altamente fragmentado. Segundo Santos (SANTOS, 2007), essa fragmentação brasileira
produz o efeito interessante de partidos políticos atuarem como grupos de pressão dentro do
Congresso Nacional.
A influência do partido político sobre o candidato, nos Estados Unidos, é fraca. Não
existe preocupação com a fidelidade partidária, nem existem líderes de partido com força de
impor sua visão aos demais membros do Parlamento. Sendo assim, não se pode dizer que
determinado grupo de pressão atua em favor do Partido Republicano ou do Partido

17

O distrito eleitoral é uma divisão da população em grupos de aproximadamente seiscentos mil habitantes.
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Democrata, mas em cada estado um grupo de pressão pode apoiar um candidato que pertença
a um ou outro partido.
Já no Brasil, a fidelidade partidária é um instituto importante e os líderes partidários
têm grande poder sobre a conduta dos parlamentares nas votações no Parlamento. Outra
importante função do líder partidário é negociar com o Poder Executivo em nome da bancada
que representa no Congresso (enquanto nos Estados Unidos, a negociação é de cada
parlamentar).
Outra característica importante do modelo político norte-americano é a força do
Congresso em relação ao Poder Executivo. O Congresso dos Estados Unidos tem o papel de
formular as políticas públicas, aprová-las, viabilizar a legislação e as negociações com o
Executivo para que as políticas públicas possam ser implementadas. O Poder Executivo não
tem prerrogativa de iniciar proposições legislativas (exceto a Lei Orçamentária Anual) e
depende dos parlamentares para apoiar e apresentar leis de interesse do Governo.
O papel do Presidente dos Estados Unidos é chefiar o Poder Executivo e manter as
agências do governo trabalhando de modo eficaz e eficiente. O Poder Legislativo é um Poder
separado, pois os membros do Executivo não podem ser parlamentares e nem os
parlamentares podem compor qualquer órgão do Executivo. O Poder Legislativo é mais forte
que o Poder Executivo.
Com relação à força do Congresso em comparação ao Executivo, nota-se no Brasil o
oposto do que ocorre nos Estados Unidos. O Executivo brasileiro é mais forte que o
Congresso Nacional. A separação entre os Poderes é menos evidente, podendo os Ministérios
e órgãos de governo serem compostos por parlamentares.
Além disso, o Presidente da República possui a capacidade de iniciar proposições
legislativas, tendo inclusive reserva de temas (em algumas matérias só o Executivo pode
apresentar proposição legislativa). O Presidente da República também pode pedir urgência
para a apreciação de proposições no Parlamento, pode editar Medidas Provisórias e pode vetar
proposições aprovadas no Congresso.
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Outra diferença interessante entre os dois países é que no Brasil, a agenda de formação
de políticas públicas se concentra no Poder Executivo, enquanto nos EUA a elaboração das
políticas permanece no Legislativo. Sendo assim, o lobby é mais concentrado no Poder
Executivo brasileiro, enquanto que nos EUA os lobistas atuam com mais intensidade junto ao
Parlamento.
Sobre o Poder Legislativo norte-americano, existe a formação de frentes
parlamentates, as Congressual Member Organizations (CMO). Na explicação de Santos
(SANTOS, 2007), as CMO são grupos de parlamentares, de diferentes esferas de poder e de
diferentes partidos políticos, que atuam em torno de interesses comuns. As frentes
parlamentares são fortes instrumentos de lobby em favor de proposições legislativas de temas
específicos e ainda atuam como instrumentos de pressão para que os parlamentares da frente
votem em bloco.
Com relação às frentes parlamentares no Brasil, elas funcionam de maneira
semelhante às Congressional Member Organizations, atuando no Congresso Nacional e
servindo de instrumento de pressão em favor de interesses específicos, como saúde,
agricultura, educação etc..
Outra diferença entre Estados Unidos e Brasil é a legislação orçamentária. Nos EUA, a
lei orçamentária tramita pelo Congresso com a audiência de membros do Poder Executivo, de
especialistas acadêmicos, de empresários e de representantes de organizações nacionais. O
lobby atua no Congresso, para defender os interesses dos grupos de pressão.
Já a proposta orçamentária brasileira é elaborada e autorizada no âmbito do Poder
Executivo, deslocando, portanto, o trabalho de lobby para os Ministérios e Casa Civil. No
Congresso Nacional, os parlamentares têm direito a emendas ao orçamento, mas com valor
limitado, e os recursos geralmente são para atender a demandas clientelistas do parlamentar.
Os parlamentares com mais prestígio junto ao Poder Executivo têm mais chance de ver sua
emenda orçamentária liberada e é junto a esses parlamentares que atuam os grupos de pressão.
Sobre a questão específica do lobby, existem grandes diferenças entre Brasil e Estados
Unidos. O lobby nos Estados Unidos é visto como uma atividade profissional e uma prática
inerente à democracia participativa. Sendo assim, desde o final do século XVIII existem
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discussões a respeito dos limites a serem impostos aos lobistas e sobre os princípios éticos a
serem seguidos tanto pelos lobistas, como pelos agentes do governo e servidores públicos.
Os EUA possuem uma legislação de lobby consolidada, que busca o monitoramento e
a fiscalização da atividade de lobby. Existe a obrigatoriedade de confecção de relatórios
periódicos minuciosos e também a divulgação pública desses dados. Os cidadãos têm
conhecimento sobre o tipo de pressão que o governo sofre, de onde ela vem, o que ela busca e
quais valores movimenta para exercer a influência sobre o processo decisório.
Outro aspecto a ser ressaltado é a existência de penalidades para os lobistas, clientes,
parlamentares e demais membros do governo que descumprirem a lei. As sanções vão desde a
aplicação de multa, prisão de até cinco anos, até a perda dos direitos de aposentadoria.
Por fim, a legislação norte-americana estimula o treinamento constante dos lobistas.
Eles estudam sobre ética e sobre a confeção dos relatórios que precisam apresentar. A
legislação também estimula o fornecimento de cartilhas sobre a atividade de lobby para a
população.
Os Estados Unidos têm buscado a legislação para a regulamentação da atividade de
lobby tanto no plano federal como nos estados. A ótica é resguardar o interesse público e
impor limites éticos às negociações entre grupos de pressão e políticos, por meio do registro
dos indivíduos e entidades relacionadas ao lobby e da divulgação pública desses registros e
relatórios apresentados.
As legislações mais recentes – Lobbying Disclosure Act of 1995 e Honest Leadership
and Open Government Act of 2007 – visam monitorar as negociações entre governo e
lobistas. As leis de lobby estabelecem o registro das entidades e profissionais lobistas, o
registro dos clientes que contratam o serviço de lobby, o registro das quantias envolvidas na
atividade, bem como as áreas de interesse em que atua o lobby.
Pode-se dizer que nos Estados Unidos a legislação de lobby, e as demais legislações
que se aproximam do tema (legislação penal, eleitoral etc.), contribui para uma maior
transparência ao sistema político, maior transparência na negociação dos interesses e uma
maior possibilidade de fiscalização por parte da sociedade. Ao mesmo tempo, a legislação
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tenta inibir a corrupção de agentes políticos e servidores públicos, envolvidos no processo de
políticas públicas:
Sem uma legislação dessa natureza, certamente seria muito mais complicado
identificar, mensurar e avaliar o peso dos interesses, e até mesmo identificar
os objetivos que buscam por meio de sua atuação. Assim, a partir da
experiência dos EUA, é forçoso concluir que uma legislação que contribua
para ampliar a transparência e accountability estará contribuindo para
reduzir a corrupção, mas não será suficiente para combatê-la se, ao final, não
estiverem dadas as condições para a sua aplicabilidade (SANTOS, 2007).

A legislação norte-americana é baseada, segundo Santos (SANTOS, 2007), em três
premissas básicas: a necessidade de aumentar os níveis de confiança da sociedade no governo,
a necessidade de inibir práticas corruptas ou desequilíbrios de poder em favor de segmentos
econômicos e a necessidade de dar maior visibilidade ao processo decisório, aumentando o
fluxo de informações e a legitimidade dos decisores.
No Brasil, graças ao processo de urbanização tardio, ao corporativismo e às práticas
clientelistas no sistema político, a legislação de lobby não teve espaço suficiente para se
desenvolver. Porém, com a redemocratização ocorrida na década de oitenta, houve abertura
política para a participação de entidades da sociedade civil e o aperfeiçoamento das
instituições democráticas. Assim, o cenário político permite que o tema do lobby possa voltar
a ser discutido.
Os métodos adotados pelos lobistas brasileiros são semelhantes aos que são adotados
pelos lobistas norte-americanos, porém no Brasil o nível de organização e de poder
econômico dos lobistas ainda é bem menor do que o observado nos Estados Unidos. No
Brasil, as práticas de lobby e de grassroots são empregadas apenas como acessórios de outros
mecanismos de negociação e de defesa de interesses.
Os dispositivos sobre o monitoramento do lobby, sobre as penalidades para os abusos
cometidos por lobistas e sobre a prestação de contas em relatórios ainda não existem no
Brasil. O que existe é um movimento no sentido de aprovar uma legislação que promova o
credenciamento dos grupos de pressão junto ao Congresso Nacional.
Segundo Murillo de Aragão (ARAGÃO, 2000, apud SANTOS, 2007), uma legislação
de lobby eficiente para o modelo político brasileiro deveria buscar, entre outras coisas,
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identificar os grupos de pressão e estabelecer os deveres desses grupos diante dos órgãos e
entidades estatais. Também seria objetivo da lei brasileira de lobby inibir a troca de favores e
as vantagens concedidas a agentes e servidores públicos.
Uma legislação de lobby no Brasil também precisa abordar a questão do financiamento
de campanhas, além de garantir a representação dos interesses da sociedade. É necessário
identificar os instrumentos de convencimento permitidos aos grupos de pressão e promover a
divulgação periódica dos interesses e das matérias que são alvo do lobby.
Embora não haja uma legislação específica para o lobby no Brasil, é possível concluir
que tal legislação, assim como ocorre nos EUA, irá contribuir para o aumento da
transparência no sistema político, para o aumento da legitimidade do processo decisório e
para o aumento da informação disponibilizada à população sobre o processo de tomada de
decisões.
Consequentemente, pode-se concluir que a legislação de lobby no Brasil irá contribuir
para a diminuição da corrupção, do tráfico de influência e de outros excessos hoje ocultados
pela falta de regulamentação.
Santos (SANTOS, 2007), alerta, porém, sobre a imaturidade das instituições
democráticas e da cultura política brasileira para recepcionar uma legislação de lobby mais
rigorosa como é a legislação norte-americana:
Contudo, há que se compulsar os fatos, e a situação da Administração
Pública no Brasil, seu elevado grau de corrupção e vulnerabilidade às
pressões clientelistas ainda existentes, poderiam ter um efeito não
desprezível sobre a aplicação dessa legislação. Embora não se possa
considerar que haja baixa receptividade, no Brasil, a uma legislação voltada
a assegurar que as atividades sejam submetidas a princípios de controle e
transparência, e a uma regulamentação capaz de evitar abusos, corrupção e
conflito de interesses, é preciso considerar o efeito que poderia advir da
ausência de uma cultura política ainda amplamente favorável a controles
rigorosos sobre o exercício das atividades de lobby (SANTOS, 2007).
O atual estágio da estruturação da burocracia pública brasileira, mesmo no
plano federal, deixa ainda muito a desejar; o processo de formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas é prejudicado pela carência
de quadros qualificados em nível adequado, pela descontinuidade
administrativa, pela excessiva permeabilidade da gestão pública às
nomeações de cargos em comissão por critérios clientelísticos ou
relacionados ao sistema partidário, pela fragmentação do aparelho do Estado
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e, como destacam Paixão e Castro Santos, pela sua natureza multifacetada e
sua porosidade em relação aos “interesses não excluídos do jogo de
formulação e implementação de políticas”. Coexistem diferentes padrões
corporativistas, “anéis burocráticos” e mecanismos informais de acesso e
influência dos quais resulta a impressão de objetivos privados nas políticas
públicas através das decisões de conselhos e agências burocráticas,
especializadas ou não (Castro Paixão e Santos, 1986, apud SANTOS, 2007).

É preciso ressaltar que apenas a legislação de lobby não é suficiente para organizar e
moralizar as relações entre grupos de pressão e governo no Brasil. Mesmo porque existem
entraves em nosso ordenamento jurídico para que a legislação de lobby brasileira assuma um
caráter punitivo, como é a legislação norte-americana.
Mesmo que chegue a ser aprovada uma lei sobre o lobby no Brasil, essa lei não poderá
ultrapassar o limite de outras legislações já existentes, não podendo, portanto, aplicar sanções.
Além disso, é importante não esquecer que o Congresso Nacional entende que a matéria lobby
sequer deve ser tratada como lei, mas como uma resolução interna de cada Casa Legislativa.
Esse tratamento do lobby é muito diferente do que ocorre no ordenamento jurídico norteamericano.
Assim como ocorre nos Estados Unidos, é necessário que o Brasil tenha um
regramento estabelecido sobre a atividade de lobby, além de outras normas capazes de inibir
práticas corruptas e regras que incentivem a participação democrática e ética.
São necessários códigos de conduta para os agentes políticos e os servidores públicos.
É preciso modernizar a legislação penal com relação aos crimes cometidos durante o exercício
da atividade de lobby. Também é necessária a criação de regulamentos complementares de
controle e de fiscalização, regras que incentivem a transparência no setor público, a
transparência nas parcerias entre público e privado, regras preventivas de conflitos de
interesse e de regras anticorrupção.
Por fim, é acertada a afirmação de Santos (SANTOS, 2007) de que, apesar das
diferenças entre os sistemas políticos dos EUA e Brasil, o modelo norte-americano pode
servir de inspiração para o caso brasileiro. O modelo norte-americano é uma inspiração para o
fortalecimento das instituições democráticas brasileiras, para o fortalecimento dos canais de
participação da sociedade, para a organização do processo decisório, para o aumento da
transparência, da legitimidade e para a diminuição das práticas corruptas:
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Respeitadas as diferenças existentes, consideramos que o Brasil terá a ganhar
com a implementação de uma legislação destinada a regulamentar as
atividades de lobby que considere a experiência dos Estados Unidos da
América. Com a cautela necessária de considerar que não basta copiar
modelos ainda em fase de aperfeiçoamento nos EUA, as contribuições que
poderão ser absorvidas daquela experiência certamente contribuirão para a
criação de instituições sólidas e eficazes destinadas a contribuir para a
superação dos problemas principal-agente, de elevada corrupção, acesso
diferenciado, baixa accountability e transparência que ainda são
características das relações entre grupos de interesse, políticos e burocratas
no Brasil (SANTOS, 2007).
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Conclusões
Como se pôde ver ao longo desse trabalho, as instituições políticas são arenas para a
negociação dos interesses da sociedade e ao mesmo tempo são locais onde esses interesses
são organizados e transformados em políticas públicas.
As negociações são feitas segundo a Teoria da Agência, em que o principal delega ao
agente a função de administrar seus interesses e de tomar as decisões que forem necessárias.
Porém, a falha dessa teoria é que não há como assegurar que o agente irá cumprir fielmente os
interesses do principal, e que não vai deixar mover-se por outros interesses.
Esse raciocínio da Teoria da Agência pode ser empregado para compreender as
relações entre grupos de pressão, lobistas e políticos. O Estado é suscetível à influência dos
grupos de pressão por meio da atividade de lobby. Mas isso, longe de ser uma falha do
modelo de governo, é um atributo da democracia representativa.
Sendo assim, o lobby é um modo de participação política organizada. Os lobistas
buscam representar os interesses de determinados segmentos da sociedade junto ao governo e
dele extrair políticas públicas. Toda essa atividade de lobby se baseia na gestão da
informação, do conhecimento e da comunicação.
Nos Estados Unidos, os grupos de pressão representam a fonte de recursos
econômicos para as campanhas eleitorais, que geralmente ocorrem a cada dois anos, e
também são um canal importante para que os políticos possam obter informações sobre os
interesses de suas bases distritais.
Lá, o Congresso tem uma força maior em relação ao Executivo e, por isso, as
atividades de lobby ficam concentradas no Parlamento. No Brasil, o Executivo é quem
concentra as atividades de elaboração e de implementação de políticas públicas, além de
definir o orçamento público. Portanto, é no Poder Executivo brasileiro que está concentrada a
atuação do lobby.
A importância da regulamentação da atividade de lobby é moldar a ação dos atores
políticos, conferindo previsibilidade, transparência e regularidade aos processos de influência
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junto ao Parlamento e demais órgãos governamentais. A legislação de lobby permite a atuação
dos grupos de pressão dentro das expectativas de legalidade e de participação do processo
democrático representativo. Além disso, as regras definidas para o lobby diminuem as
possibilidades de corrupção.
Porém, a regulamentação do lobby não é suficiente para acabar totalmente com a
corrupção no sistema político. São necessárias também outras reformas no sistema para
garantir a transparência nos processos, a eficiência, a liberdade de atuação para os agentes e a
capacidade de fiscalização para a sociedade. Acima de tudo, é muito importante inserir os
cidadãos no contexto democrático para que haja maior participação política e maior
fiscalização das negociações de interesses.
Nos Estados Unidos, a participação política é vista como parte da democracia
representativa. Nesse ambiente plural e de participação, os grupos de pressão têm papel de
destaque. Eles representam os interesses de parcelas da população norte-americana,
principalmente as classes média e alta. Indo além, os grupos de pressão fazem parte da
democracia norte-americana, pois são o canal de comunicação entre os desejos da sociedade e
a atividade política, principalmente junto ao Poder Legislativo.
Nos Estados Unidos, o lobby é reconhecido como expressão de interesses organizados
da sociedade e parte essencial da democracia, pois leva aos decisores as opiniões da
sociedade. Os lobistas atuam junto ao Poder Legislativo e são organizados segundo preceitos
empresariais. A atividade de lobby reúne milhares de agentes e movimenta bilhões de dólares
anualmente. O governo norte-americano também institui organismos para captar a ação dos
grupos de pressão e inseri-la no contexto das atividades administrativas.
A atuação dos lobistas no Congresso norte-americano ocorre de acordo com os
recursos disponíveis para a atividade. O lobby é apoiado na burocracia, na atuação dos grupos
de pressão, na opinião pública e nas lideranças do processo decisório. Em 2006, atuavam no
Congresso norte-americano aproximadamente trinta mil lobistas e a atividade movimentava
alguns bilhões de dólares.
Os agentes do lobby norte-americano são principalmente os watchdogs - entidades que
atuam na fiscalização do governo e na crítica das políticas públicas -, os Federal Advisory
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Committes – órgãos de assessoramento das agências do governo -, os Political Action
Committes - entidades que arrecadam recursos para as campanhas políticas – e os lobistas de
empresas de lobby.
A regulamentação do lobby nos Estados Unidos compreende, além das leis Lobbying
Disclosure Act of 1995 e Honest Leadership and Open Government Act of 2007, leis de
prevenção de conflitos de interesse, leis de divulgação de informações financeiras de agentes
públicos, códigos de ética para os agentes e os servidores públicos e leis sobre financiamento
de campanhas eleitorais.
O Lobbying Disclosure Act of 1995 trouxe definições sobre termos como lobbyist,
lobbying activities, lobbying firms e lobbying contacts. Além dessas definições importantes, a
lei também fixou limites financeiros para que as atividades de lobby fossem reportadas e
ampliou a quantidade de informações disponibilizadas nos relatórios apresentados pelos
lobistas. Assim, a legislação assegurou uma maior transparência para as negociações políticas.
A Honest Leadership and Open Government Act of 2007 emendou a legislação de
lobby anterior, ampliando as regras internas do Senado sobre presentes e viagens oferecidas
aos parlamentares. Ela também limitou a atividade de ex-senadores como lobistas e aumentou
a transparência das prestações de contas. Porém, a crítica a essa legislação mais recente é que
ela não abordou a questão do lobby indireto e dos grassroots.
No Brasil, as primeiras entidades de representação de interesses surgiram após o fim
da escravidão. Os imigrantes europeus que chegavam ao Brasil nessa época, atraídos pelos
centros urbanos e pelas atividades manufatureiras, traziam consigo a experiência do trabalho
assalariado e de direitos trabalhistas que já existiam na Europa. Houve, então, um choque de
interesses com os empregadores brasileiros, que ainda estavam atrelados ao passado
escravocrata.
A resposta do governo brasileiro à organização das massas e aos conflitos entre as
classes foi o corporativismo, doutrina que prega a eliminação da luta de classes em prol de um
modelo de colaboração entre elas, organizando a sociedade a partir da associação
representativa, em regime de colaboração dos interesses e da colaboração entre as categorias
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profissionais. O pensamento corporativista contribuiu para a ordem social, removendo ou
neutralizando os elementos de conflito.
Esse modelo político corporativista deslocava as discussões sobre o bem comum dos
grupos de pressão para o âmbito do Estado, criando conselhos e órgãos consultivos para se
ocupar dos temas que antes eram discutidos pelos grupos de pressão. A cidadania tornou-se
regulada, a participação social no processo político diminuiu e as pessoas acabaram
afastando-se da política.
Outra característica do sistema político brasileiro é o clientelismo, um sistema de
relações políticas em que uma pessoa recebe ajuda de outra em troca de apoio político. O
clientelismo funciona como um elemento de flexibilidade do sistema político, permitindo que
grupos privados, num contexto de desestímulo a autonomia e a independência, possam agir
politicamente junto aos partidos políticos.
Mais uma característica do sistema político brasileiro aflorou durante o período dos
governos militares no Brasil: o tecnicismo. Como os governos militares eram mais
autoritários e estatizantes, eles trouxeram o tecnicismo ao sistema político, desenvolvendo a
burocracia e deslocando o processo decisório para a esfera técnica.
A tecnocracia é um regime social marcado pela emancipação do poder em relação à
política. Ocorre uma nova configuração do poder, que passa a ser despolitizado e movido por
competências. As políticas públicas são compartimentalizadas e alocadas em setores, os
conflitos dos grupos de pressão são deslocados para a esfera judicial e a cultura política voltase para a lei formal.
Porém, ao fim do regime autoritário, surgiram oportunidades para a retomada do
associativismo, para o aumento da participação social, para a democratização da política e
para a desburocratização do processo decisório. A democracia participativa passou a
incentivar a interação entre vários interesses organizados e a estimular a relação dos grupos de
pressão com as agências governamentais para a formação das políticas públicas.
Nesse cenário, a atuação do lobby passou a se manifestar junto aos Ministérios,
autarquias e demais órgãos do Poder Executivo. O lobby atua em menor escala na Câmara dos
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Deputados e no Senado Federal, devido à preponderância do Executivo em relação ao
Legislativo.
A realidade democrática no Brasil ainda convive com o acesso dos grandes grupos
empresariais aos altos escalões do Poder Executivo. Isso ocorre graças à herança
corporativista e clientelista. Uma consequência dessa herança é a corrupção e o tráfico de
influência, que ocupam espaço no lugar de uma atividade de lobby ética e transparente.
Uma característica do lobby no Brasil é que os grupos de pressão utilizam as
ferramentas do lobby para noticiar o legislador ou a autoridade pública sobre seus interesses.
As ações dos lobistas e representantes de interesses são reativas e raramente com o objetivo
de elaborar proposições ou de pautar a agenda do Congresso ou do Poder Executivo. Sendo
assim, a atividade de lobby no Brasil ainda é um instrumento acessório a outras práticas
costumeiramente adotadas.
A atividade de lobby precisa ser regulamentada no Brasil. Porém, para que se torne
efetiva, é necessário que a legislação seja acompanhada também de mecanismos e de normas
que assegurem a participação dos grupos de pressão e a simetria no fluxo de informações no
sistema político.
A Constituição Federal assegura o pluralismo político como um dos fundamentos da
República. Ela apresenta vários dispositivos que viabilizam as associações, o direito de
reunião, o direito de representação coletiva, a liberdade de expressão, a liberdade de
manifestação do pensamento, o direito a obter informações dos órgãos públicos, o direito de
petição e o dever de resposta dos órgãos do governo.
Além disso, a Carta Magna garante o direito de mandado de segurança coletivo, o
direito de mandado de injunção para preencher lacunas legislativas, o direito de ação popular,
o direito de representações moverem ação direita de inconstitucionalidade, o direito de
representações moverem ações declaratórias de constitucionalidade e a iniciativa de projeto de
lei popular.
No plano das leis, existem alguns temas ligados à atividade de lobby que já estão
disciplinados. O Código Penal, por exemplo, estabelece punições para crimes de corrupção
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ativa, passiva, advocacia administrativa e tráfico de influência, entre outros tipos de desvios
associados ao contexto de negociação de interesses na arena política.
Além disso, existem leis e regulamentos que disciplinam a conduta dos agentes
políticos e dos servidores públicos, tipificando crimes de improbidade administrativa e
prevendo sanções. Sob a ótica da fiscalização, a legislação eleitoral trata de algumas questões
relacionadas a doações de particulares e até mesmo de candidatos para as campanhas
eleitorais, além de mecanismos para a prestação de contas dos montantes envolvidos nas
campanhas.
No Parlamento brasileiro, existe na Câmara dos Deputados a Comissão de Legislação
Participativa, onde são acatadas as sugestões de grupos organizados. Também há na Câmara
dos Deputados, em suas comissões permanentes e temporárias, a previsão de realização de
audiências públicas com entidades da sociedade civil organizada.
Não existe uma lei específica para a regulamentação da atividade de lobby no Brasil,
mas apenas regras esparsas, que visam ao atendimento de relações específicas entre os grupos
de pressão e os agentes públicos.
O Congresso brasileiro pretende criar um mecanismo de monitoramento das atividades
de lobby. Existem proposições que pretendem o registro dos grupos de pressão e dos lobistas,
além da confecção de relatórios de prestação de contas das atividades desses agentes no
Parlamento.
Porém, a discussão a respeito do lobby tem caminhado no sentido de criar uma
resolução em cada Casa Legislativa para promover o registro e acompanhamento das
atividades de lobby. Isso é o contrário do que ocorre nos Estados Unidos, que possuem uma
legislação federal unificada sobre o tema.
Resumindo, Estados Unidos e Brasil possuem características distintas com relação ao
sistema político que cada um possui. Enquanto os norte-americanos possuem influências
pluralistas, no Brasil a política orientou-se durante muito tempo pelos ideais do
corporativismo e do clientelismo, tendo passado ao pluralismo apenas no passado mais
recente (1988).
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Nos Estados Unidos, desde cedo a participação da sociedade civil organizada foi
valorizada. Desde o século XIX, o parlamento norte-americano discute a necessidade de
organizar a participação da sociedade, canalizando as influências e sistematizando as
informações para dar maior regularidade ao processo de negociação política e para permitir
uma maior fiscalização do processo político pela sociedade.
Já no Brasil, o corporativismo se mostrou como alternativa para uma participação dos
grupos de pressão regulada pelo Estado. Esse fato, aliado a outros aspectos históricos da
organização social brasileira, contribuiu para que ainda hoje, no ano 2011, o Congresso
Nacional não tenha obtido um consenso em relação à regulamentação do lobby. No Congresso
Nacional, existem propostas para a regulamentação do lobby, mas as discussões ainda não
foram concluídas.
A seguir, um quadro com o resumo comparativo entre Brasil e Estados Unidos:
EUA

Brasil

Pluralismo

Corporativismo e Clientelismo. Pluralismo
após 1988.

Mandatos curtos

Mandatos maiores

Poder do candidato

Poder do Partido Político

Bipartidarismo

Sistema partidário fragmentado

Grupos de pressão buscam o parlamentar

Grupos de pressão buscam o partido político

Orçamento feito pelo Congresso com a
audiência do Executivo

Orçamento feito pelo Executivo e aprovado
no Congresso

Congressual Member Organizations

Frentes Parlamentares 18

Legislativo mais forte que Executivo

Executivo mais forte que Legislativo

Lobby mais concentrado no Legislativo

Lobby mais concentrado no Executivo

Lobistas são profissionais reconhecidos

Lobistas não são profissionais reconhecidos

Possui legislação para o lobby, mas precisa
melhorar as regras acessórias

Possui um amplo conjunto de dispositivos
esparsos, mas precisa regulamentar o lobby

18

Frentes parlamentares e Congressual Member Organizations: são semelhantes, embora o quadro ressalte mais
as diferenças entre Brasil e EUA.
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Organização e transparência

Falta de organização e falta de transparência

Prestação de contas e sanções

Abusos e impunidade

Maior participação da sociedade

Menor participação da sociedade

Estados Unidos e Brasil guardam semelhanças em muitos aspectos de sua organização
política e social, sendo ambos os países democracias representativas e participativas. Por isso
mesmo, estudar a experiência norte-americana sobre a regulamentação do lobby é bastante
proveitoso para o caso brasileiro.
Embora não se possa importar o modelo de legislação norte-americana sobre o lobby e
aplicá-lo com sucesso no Brasil, por causa das inúmeras diferenças apresentadas entre os
sistemas políticos dos dois países, trazer os tópicos da discussão norte-americana para o
ambiente brasileiro pode contribuir para que a sistematização do lobby avance no país.
A regulamentação da atividade de lobby nos Estados Unidos tem contribuído para o
amadurecimento das instituições democráticas norte-americanas e é necessário que a
atividade também seja regulamentada no Brasil, principalmente para conter a influência
corporativista, clientelista e para desestimular os abusos que hoje são praticados no ambiente
de negociação de interesses.
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