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RESUMO 

A presente tese versa sobre o instituto do lobby e sobre a necessidade de que ele seja objeto 
de regulamentação na ordem jurídica brasileira. Inicia-se o trabalho acadêmico com a 
análise das características elementares do lobby, sua história, a expansão de sua relevância 
nas últimas décadas, sua importância para a efetivação de importantes valores 
democráticos, os mecanismos de atuação dos lobistas e os problemas que eles podem criar 
para a administração pública. Assentadas as premissas basilares do instituto, passa-se à 
demonstração de que é essencial, para que se assegure a moralidade, a probidade e a 
transparência nas inevitáveis relações entre os lobistas e os agentes públicos, a criação de 
parâmetros normativos para a sua realização, medida que tem sido adotada em diversas 
nações mundo afora. Em seguida, para que seja possível identificar os mais adequados 
instrumentos de regulamentação do lobby, é examinado, sob o viés do direito comparado, o 
tratamento jurídico a ele dispensado nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, no 
Chile e na União Europeia. Considerada a experiência vivenciada nas nações referidas, faz-
se incursão na realidade política e jurídica brasileira, com o exame dos preceitos 
constitucionais que albergam a atuação dos lobistas e daqueles que exigem seja ela 
realizada com ampla transparência; dos projetos legislativos que objetivam regulamentar a 
atuação dos lobistas e das ferramentas de controle que, em nossa visão, devem ser 
contempladas no Brasil. Ademais, observando os princípios fundamentais da ultima ratio, 
da subsidiariedade, da fragmentariedade e da legalidade, examina-se a relação e a distinção 
entre o lobby e os tipos penais de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa, 
tráfico de influência e exploração de prestígio e apresentam-se propostas de reformulação 
legislativa, com vistas à promoção da racionalidade do sistema jurídico-penal nacional. Por 
fim, propõe-se a tipificação penal dos comportamentos praticados em contexto de lobby 
que, em nosso entender, devam ser sancionados na ordem jurídica brasileira. 

 

Palavras-chave: Lobby. Democracia. Regulamentação. Direito penal 



GONTIJO, Conrado Almeida Corrêa. Lobby: the need for the institution to be subject to 
regulation in the Brazilian legal system. 2019. 315p. PhD Thesis, Faculty of Law, 
University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the lobby institution and the need for it to be subjected to regulation 
in the Brazilian legal system. The thesis starts with the analysis of the elementary features 
of the lobby institution, its history, the expansion of its relevance in the past decades, its 
importance for the accomplishment of significant democratic values, the lobbyists’ action 
mechanisms and the problems that they can create for the Public Administration. Once the 
basic premises of the institution have been established, the thesis goes on to demonstrate 
that it is essential to ensure morality, probity and transparency in the inevitable relations 
between lobbyists and public agents, the creation of normative parameters for their 
realization, a measure that has been adopted in many nations around the world. Then, in 
order to identify the most appropriate lobbying regulation instruments, it is examined, 
under the perspective of comparative law, the legal treatment provided in the United 
States, Canada, the United Kingdom, Chile and the European Union. Considering the 
experience in those nations, the thesis begins an incursion into the political and legal 
Brazilian reality, through the analysis of the constitutional commands that support 
lobbyists’ actions as well as those who demand that they be carried out with ample 
transparency; of legislative projects that aim to regulate the lobbyists’ actions and control 
apparatus that, in our view, should be contemplated in Brazil. In addition, observing the 
fundamental principles of ultima ratio, subsidiarity, fragmentarity and legality, the 
relationship and distinction between the lobby institution and the criminalized conducts 
against Public Administration are examined. It is also proposed legislative reforms aiming 
to promote the rationality of the national criminal law system. Lastly, it is proposed to 
criminalize behaviors practiced in the lobbying context that, in our understanding, should 
be sanctioned in the Brazilian legal system. 

 

Key Words: Lobby. Democracy. Regulamentation. Criminal law 
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RIASSUNTO 

Questa tesi tratta dell’istituto del lobby e della necessità che esso sia oggetto di 
regolamentazione nell’ambito dell’ordinamento giuridico brasiliano. All’inizio si effettua 
un’analisi delle caratteristiche elementari del lobby, della sua storia, dell’aumento della sua 
rilevanza negli ultimi decenni, della sua importanza per la realizzazione di valori 
democratici, dei meccanismi di azione dei lobbisti e dei problemi che essi possono creare 
alla pubblica amministrazione. Poste le premesse fondamentali dell’istituto, si passa alla 
dimostrazione che è essenziale per garantire la moralità, la probità e la trasparenza nei 
rapporti inevitabili fra lobbisti e agenti pubblici la creazione di parametri normativi per la 
realizzazione di essi, misura che è stata adottata da diversi paesi del mondo.  

In seguito, allo scopo di identificare gli strumenti più adatti alla regolamentazione del 
lobby, è esaminato, dal punto di vista del diritto comparato, l’approccio ad esso dedicato 
negli Stati Uniti d’America, in Inghilterra, in Cile e nell’Unione Europea. Con base 
nell’esperienza osservata nei paesi citati, si concentra poi l’attenzione sulla realtà politica e 
giuridica brasiliana per prendere in esame i precetti costituzionali che guidano l’azione dei 
lobbisti e di coloro che esigono che essa sia messa in atto con ampia trasparenza e dei 
progetti legislativi destinati a regolamentare l’azione dei lobbisti, come pure gli strumenti 
di controllo che, secondo noi, devono essere adottati in Brasile. Oltre a ciò, seguendo i 
principi fondamentali della ultima ratio, della sussidiarietà, della frammentazione e della 
legalità, si analizzano il rapporto e la differenza fra il lobby e i diversi tipi di delitti contro 
la pubblica amministrazzione e si presentano proposte di riformulazione legislativa in 
funzione della razionalizzazione del sistema giuridico-penale nazionale. Infine, si propone 
la tipizzazione penale dei comportamenti tenuti nel contesto dei lobby che, secondo noi, 
devono essere sanzionati nell’ambito del sistema giuridico brasiliano. 

 

Parole chiave: Lobby. Democrazia. Regolamentazione. Diritto penale. 
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INTRODUÇÃO 

 

Basta uma superficial pesquisa nos domínios eletrônicos dos mais importantes 

veículos de jornalismo do país para constatar que a prática do lobby é indissociável do 

cotidiano dos órgãos da administração pública nacional. Constata-se, outrossim, que, 

embora sejam inúmeras as veiculações que revelam ser o instituto mencionado essencial 

para a defesa de interesses legítimos junto aos agentes do Estado1, na grande parte dos 

casos, ele é tratado como se assemelhado fosse à corrupção2. 

Tais constatações não são particularidades do Brasil. Consoante exporemos na 

presente tese, a atuação de agentes com o propósito de influenciar os processos decisórios 

no âmbito estatal é imemorial, onipresente e elementar para a acomodação dos diversos 

interesses que coexistem em agrupamentos humanos, havendo registros históricos, já nas 

civilizações antigas, da recorrência desse tipo de prática3. 

Em regimes políticos de perfil democrático, o lobby ganha contornos ainda mais 

importantes, por representar uma das mais claras manifestações do direito de petição, o 

qual tem sido expressamente contemplado em inúmeras cartas constitucionais mundo 

                                                            
1Reportagens publicadas no ano de 2018, apenas para exemplificar, expõem a importância da atuação dos 

lobistas para a promoção dos interesses (i) dos servidores públicos, no tocante à reforma da previdência 
(NÓBREGA, Mailson da. O lobby dos servidores contra a reforma da Previdência. Blog Mailson da 
Nóbrega, 18 dez. 2017. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/mailson-da-nobrega/o-lobby-dos-
servidores-contra-a-reforma-da-previdencia>. Acesso em: 15 jan. 2018), (ii) dos empresários do 
agronegócio (PEREIRA, Pablo; ALMEIDA, Neila; OLIVEIRA, Paulo. Agronegócio tem a bancada mais 
bem organizada do Congresso. UOL Últimas Notícias (Estadão Conteúdo), São Paulo, 29 jul. 2018. 
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/07/29/agronegocio-tem-
a-bancada-mais-bem-organizada-do-congresso.htm>. Acesso em: 16 set. 2018), (iii) dos integrantes Poder 
Judiciário, por aumento de proventos (JUDICIÁRIO faz lobby e pressiona governo a aumentar salários da 
magistratura. Folha de S. Paulo, São Paulo, painel, 29 jun. 2018. Disponível em: 
<https://painel.blogfolha.uol.com.br/2018/06/29/judiciario-faz-lobby-e-pressiona-governo-a-aumentar-
salarios-da-magistratura/>. Acesso em: 15 ago. 2018), e (iv) dos notários contra medidas que não beneficiam a 
atuação dos cartórios (CARNEIRO, Mariana. Cartórios fazem lobby contra cadastro positivo. Folha de S. 
Paulo, São Paulo, abr. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/cartorios-
fazem-lobby-contra-cadastro-positivo.shtml>. Acesso em: 02 set. 2018). 

2A revelar a associação que se faz entre lobby e corrupção, veja-se: (i) TAVARES, Bruno; LEITE, Isabela. 
Polícia Federal faz operação contra desvio recursos da União para merenda em 3 Estados e no DF. G1, 09 
maio 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/policia-federal-faz-operacao-contra-
desvio-de-dinheiro-publico.ghtml>; (ii) TEIXEIRA, Luiz Fernando; MACEDO, Fausto. Lobista do MDB 
pede habeas. Estadão, 16 abr. 2018. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/lobista-do-mdb-pede-habeas//>. Acesso em: 10 out. 2018; (iii) VIEIRA, André Guilherme; DI 
CUNTO, Raphael. PF realiza operação contra fraude milionária em registros sindicais. Valor Econômico, 
30 maio 2018. Disponível em: <https://www.valor.com.br/politica/5559437/pf-realiza-operacao-contra-
fraude-milionaria-em-registros-sindicais>. Acesso em 15 jun. 2018. 

3Milbrath esclarece que a atuação dos lobistas preexiste, inclusive, à própria definição dos contornos do 
poder do Estado (MILBRATH, Lester W. The Washington lobbyists. Chicago: Rand McNally & Company, 
1963. p. 12 e 179). 
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afora, e por criar vias de acesso da sociedade àqueles aos quais se conferem competências 

e atribuições para em nome dela delinear a atuação do Estado. Sob esse prisma, o lobby é 

uma ferramenta que, assim como o voto, permite ao cidadão adotar medidas com o fim de 

interferir nas decisões públicas e, assim, satisfazer os seus interesses. 

Além disso, com a incursão do poder normativo estatal em novos espaços sociais e 

econômicos, nos quais os tomadores de decisão são confrontados com uma complexa teia 

de interesses, as informações técnicas que podem ser produzidas pelos lobistas propiciam 

seja a atuação dos órgãos públicos mais eficaz, porque suportada por discussões amplas, 

nas quais consideradas as perspectivas de todos os atores nela implicados. 

Entretanto, é igualmente difundida em todas as nações do globo a percepção de que 

os lobistas põem em risco os valores da probidade, da impessoalidade e da moralidade - 

reitores da administração pública - e funcionam como verdadeiros agentes promotores da 

corrupção. Sobre essa temática, serão abordados na presente tese inúmeros estudos 

científicos e dados estatísticos que apontam que o instituto sub examinen, malgrado 

inerente à noção de democracia, é notado pela sociedade como instrumento de 

favorecimento de classes privilegiadas, de forma oculta e ilegal. 

Registre-se que a percepção social que confunde o instituto objeto do estudo 

monográfico presente com práticas corruptas decorre de circunstâncias que, ao menos 

parcialmente, a justificam. Com efeito, no curso da história e ainda hodiernamente, 

divulgam-se episódios em que os lobistas, para alcançar êxito em suas iniciativas 

persuasórias, oferecem ou concedem vantagens indevidas a membros do corpo estatal, de 

modo a estimulá-los a proferir decisões que lhes sejam favoráveis. 

Não se pode ignorar, além disso, que nem todos os atores sociais dispõem de meios 

materiais para promover, por via da contratação de lobistas, os seus interesses junto aos 

órgãos da administração pública. Em situações que tais, o lobby continua sendo um 

caminho de diálogo entre a sociedade e os agentes do Estado, todavia, um caminho que 

apenas uma pequena parte dela tem condições de trilhar, situação que não se coaduna com 

os preceitos basilares que devem imperar em regimes democráticos. 

Nota-se, destarte, que o lobby é instituto complexo, de inequívoca importância para 

a democracia, mas que, a depender da forma como praticado, pode minar os atributos 

fundamentais que a caracterizam. Por esse motivo, para que se alcance um equilíbrio na 

proteção das liberdades individuais e do direito de petição, por um lado, e da moralidade, 
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probidade e transparência na atuação do Estado, por outro, revela-se imperioso o 

desenvolvimento de disciplina jurídica que recaia sobre o instituto, medida que tem sido 

adotada por cada vez mais países. É com essa conclusão que encerramos o capítulo 

primeiro deste trabalho científico.  

Em suma, o lobby é necessário e deve ser realizado de forma explícita, de maneira 

que a sociedade conheça os fatores que influenciam os processos de decisão no âmbito da 

administração pública, o que não se alcança sem regulamentação. Necessária, pois, a 

adoção de medidas que estimulem a atuação ética dos lobistas, garantam que ela se dê de 

forma transparente, sem abusos nem comportamentos ilícitos.  

 Colhe-se das Novas Medidas Contra a Corrupção, propostas pela Transparência 

Internacional em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que “a falta de 

regulamentação” do lobby “gera graves problemas, especialmente considerando-se os 

desafios éticos dessa interação”. Assim, “propõe-se a regulamentação do lobby para 

conferir a essa atividade a transparência e a probidade necessárias e garantir a lisura das 

interações” entre o setor público e o setor privado, para o que é essencial eleger, com 

cuidado, as ferramentas a serem empregadas com esse desiderato. 

Assentadas as premissas de que o lobby é essencial ao funcionamento de qualquer 

regime de cariz democrático, por representar importante manifestação do direito de petição 

e de expressão do pensamento, mas deve ser regulamentado, para que sejam transparentes 

as relações entre agentes do setor público e agentes do setor privado, analisaremos no 

capítulo segundo da tese a história do tratamento jurídico dispensado ao instituto em 

diversos sistemas positivos. 

Iniciaremos a análise da disciplina do lobby no direito comparado com o exame 

aprofundado da sistemática vigente nos Estados Unidos, nação que primeiro dedicou 

esforços para monitorar a atuação dos lobistas. Não obstante se prevejam no Direito norte-

americano, desde a primeira metade do século XX, dispositivos normativos obrigatórios 

que visam a promover maior clareza nas articulações entre os profissionais do lobby e os 

funcionários estatais, bem como a sancionar, inclusive criminalmente, as situações ilegais 

que possam delas defluir, constata-se serem muitas as dificuldades para imprimir 

efetividade a tais dispositivos normativos. 

Essa situação, cumpre registrar, encontra paralelo em vários outros países. Assim, 

com a finalidade de desenvolver conhecimento amplo sobre as diversas variáveis 
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existentes nos regramentos que buscam mundo afora incidir sobre o instituto do lobby, 

debruçaremos nossa atenção, também no capítulo segundo, às iniciativas implementadas 

no Canadá, no Reino Unido, no Chile e na União Europeia. 

Será possível perceber, a partir desse estudo, que há inequívoca tendência mundial 

à criação de preceitos que recaiam sobre a atuação dos lobistas, mas enorme dificuldade na 

escolha das ferramentas que devem ser utilizadas para que ela seja eficazmente 

disciplinada. Enquanto alguns ordenamentos apenas exigem dos profissionais dedicados ao 

lobby que se identifiquem junto aos órgãos públicos competentes, outros exigem também 

que indiquem os seus clientes, os interesses que têm no encaminhamento das discussões 

havidas no plano da administração pública, quais os projetos legislativos que pretendem 

influenciar, os funcionários públicos a quem direcionam suas iniciativas de 

convencimento, o tempo que gastam, quanto recebem e quanto despendem em razão dos 

serviços prestados. 

Alguns modelos normativos concretos, além de exigirem do lobista que revele aos 

órgãos públicos inúmeras informações sobre as atividades que realiza, para que se dê ao 

Estado e à sociedade a possibilidade de conhecer as relações que o vinculam aos agentes 

públicos, fazem algumas proibições expressas. Nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino 

Unido, por exemplo, veda-se a concessão de presentes, o pagamento de viagens e ingressos 

para a participação em eventos, havendo, ainda, rígido controle dos aportes financeiros 

feitos pelos lobistas e seus clientes em campanhas político-eleitorais.  

A análise de direito comparado também deixará evidenciado que diversas são as 

respostas estatais nos casos em que os lobistas deixam de cumprir as normas erigidas para 

balizar a sua atuação, seja por omitirem dos órgãos públicos informações, seja por 

descumprirem obrigações negativas – proibições - a que estão sujeitos.  

Com efeito, variadas são as modalidades de sanção previstas nos sistemas 

regulatórios estudados, podendo ser citadas, dentre as de natureza administrativa, a 

suspensão do lobista do exercício de suas atividades, o cancelamento de credenciais de 

acesso a prédios públicos, a divulgação em mídias eletrônicas de informações sobre as 

condutas de lobby ilegais e a imposição de multas de cunho econômico. 

Tais medidas sancionatórias, não raro, dividem o espaço com a imposição de penas 

corporais. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, o lobista pode sofrer punições de índole 
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criminal, se dolosamente omitir informações relacionadas às suas iniciativas de persuasão 

junto à administração pública. 

Todas essas medidas, sejam as de natureza administrativa, sejam as de índole 

jurídico-penal, são erigidas nos países analisados com o fim de pôr em harmonia a 

necessidade democrática de que haja vias de acesso aos agentes públicos e transparência na 

interação entre estes e os lobistas.  

Todavia, da nossa perspectiva, dadas as limitações ao ius puniendi estatal, 

decorrentes dos postulados fundamentais da ultima ratio, da subsidiariedade e da 

fragmentariedade, embora primordial disciplinar o lobby, não se justifica a utilização do 

direito penal para, tão somente, reforçar as exigências administrativas à atuação dos 

lobistas. Consoante exporemos no texto elaborado, julgamos devam ser reservadas ao 

direito penal apenas hipóteses de especial gravidade, nas quais a atuação dos lobistas 

efetivamente tenha o condão de afetar o bem jurídico administração pública. 

No Brasil, assim como acontece no estrangeiro, é crescente a atenção dispensada ao 

fenômeno do lobby. Não obstante induvidoso que a sua prática esteja albergada pela 

Constituição Federal, são cada vez mais frequentes as discussões sobre a necessidade de 

definição de parâmetros claros para a atuação dos lobistas. Para tratar dessas questões, 

reservamos o capítulo terceiro da tese. 

Com efeito, a análise da dinâmica política da nação deixa evidenciado que a 

atuação dos lobistas é intensa junto aos órgãos da administração pública, situação que 

motivou, ainda no ano de 1986, por iniciativa do Senador Marco Maciel, a criação do 

primeiro projeto de lei que mirava disciplinar o instituto. Mais recentemente, em fevereiro 

de 2018, o Ministério do Trabalho inseriu a prática do lobby na Classificação Brasileira de 

Ocupações4, que tem “por finalidade a identificação das ocupações no mercado de 

trabalho”, e está em discussão no Congresso Nacional, após aprovação pela Comissão de 

Constituição e Justiça, o Projeto de Lei nº 1.202/20075. 

                                                            
4MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Classificação Brasileira de Ocupações: CBO – 2010. 3. ed. 

Brasília-DF: MTE, SPPE, 2010. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/wp-
content/uploads/2015/12/CLASSIFICA%C3%87%C3%83O-BRASILEIRA-DE-
OCUPA%C3%87%C3%95ES-MEC.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2017. 

5BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 1202/2007. Disciplina a atividade de lobby e a atuação dos grupos de 
pressão ou de interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, e dá outras providências. Autor: Carlos Zarattini - PT/SP. Apresentação: 30/05/2007. Disponível 
em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=353631>. Acesso em: 
08 jul. 2017. 
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Referido projeto legislativo, de autoria do Deputado Federal Carlos Zarattini, 

“disciplina a atividade de lobby e a atuação dos grupos de pressão ou de interesse e 

assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública”. Na contramão 

da evolução que se observa no exterior, sugere a implementação de modelo voluntário de 

cadastramento dos lobistas, não prevê exigências relacionadas à divulgação das atividades 

por eles realizadas, não estipula sanções efetivas para a prática do lobby ilegal e não 

aprimora, em nenhuma medida, a transparência que deve imperar na interação entre 

agentes públicos e particulares. 

Trata-se, a bem da verdade, considerada a realidade já experimentada no plano 

internacional, de proposta legislativa absolutamente inócua, que nenhum benefício trará ao 

país, na hipótese de aprovada pelo Congresso Nacional; ao contrário, criará a falsa ilusão 

de que a atuação dos lobistas é regulamentada na ordem jurídica nacional. 

Releva mencionar, porque atesta a assertiva de que se tem discutido o lobby no 

Brasil, que sua regulamentação é prevista nas Novas Medidas Contra a Corrupção 

propostas pela Transparência Internacional e Fundação Getúlio Vargas (FGV). Consta do 

referido documento que “o lobby é uma forma legítima de atuação dos mais variados 

setores da sociedade – sindicatos, empresas, ONGs – junto ao poder público”, que a falta 

de regulamentação dessa atividade “gera graves problemas” e que é imperiosa a sua 

regulamentação, para conferir à atuação dos lobistas “a transparência e a probidade 

necessárias e garantir a lisura das interações desses atores com autoridades públicas”.  

Nesse contexto, analisaremos os preceitos constitucionais que dão guarida à prática 

do lobby no Brasil, bem assim aqueles que deixam evidenciada a imprescindibilidade de 

que a relação entre os lobistas e os funcionários públicos seja regida pelos valores da 

transparência e da probidade, sendo necessário, para que se alcance verdadeiro equilíbrio 

democrático, a efetiva regulamentação do instituto. 

Avaliaremos, desse modo, as medidas de natureza administrativa que poderão ser 

adotadas pelo legislador ordinário para mitigar os riscos decorrentes da interação entre 

agentes da esfera pública e da esfera particular. Em especial, salientaremos a necessidade, 

para que haja real monitoramento de tal interação, de que todos os lobistas sejam, 

obrigatoriamente, cadastrados junto ao Estado, de forma transparente; de que todos os seus 

representados e os interesses por eles defendidos sejam revelados em relatórios periódicos 

que deverão ser disponibilizados aos órgãos públicos competentes; de que todos os 
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encontros com funcionários públicos para fins de lobby, bem assim os assuntos neles 

tratados, sejam descritos nos referidos relatórios etc. 

Ademais, no que concerne às consequências jurídicas do descumprimento das 

exigências de transparência a serem impostas, demonstraremos ser imperiosa a previsão de 

sanções administrativas gradativas, por via das quais o Estado ofereça resposta adequada e 

proporcional às condutas ilegais nas atividades de lobby, com o fim de reprimi-las e de 

criar um ambiente que estimule a observância dos preceitos normativos mínimos previstos 

na legislação. 

Faremos, ainda, minudente análise dos tipos penais existentes na ordem jurídica 

brasileira que possam incidir sobre a atuação ilegal dos lobistas, ficando exposta nesse 

tópico a tese central do presente trabalho. Verificaremos que o ius puniendi estatal deve 

incidir apenas nas situações em que, efetivamente, constatar-se, na prática de lobby, atos 

graves que afetem a administração pública. Contrario sensu, não deverão ser sancionados 

os lobistas que simplesmente deixarem de observar as obrigações administrativas 

eventualmente criadas para disciplinar o lobby. 

Por fim, após examinarmos as figuras típicas da corrupção, da prevaricação, da 

advocacia administrativa, do tráfico de influência e da exploração de prestígio, com o 

objetivo de avaliar se, da forma como descritas pelo legislador ordinário, são compatíveis 

com o instituto do lobby e em que medida dele se distinguem, proporemos, de lege 

ferenda, a criação de tipo penal. Tal tipo penal terá como objetivo sancionar o lobista que 

se proponha a adotar medidas de convencimento para a obtenção de decisão pública ilegal, 

bem como os clientes o contratem para tal fim. 
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CONCLUSÕES6 

 

1.1. O lobby é fenômeno indissociável do cotidiano dos órgãos estatais. Em que 

pese o vocábulo atualmente empregado para designá-lo tenha passado a ser usado, segundo 

fontes históricas, a partir de meados do século XIX, as iniciativas orientadas a influir nas 

decisões dos agentes do poder público para a satisfação de interesses privados e para a 

satisfação de interesses do próprio Estado, podem ser observadas em estudos sobre o 

ambiente político da Grécia e Roma antigas, antes da assinatura da Magna Carta por João 

Sem-Terra etc. 

1.2. O lobby apresenta-se como fenômeno global e diário, tendo se tornado cada 

vez mais importante para a composição dos inúmeros interesses existentes nas sociedades. 

Onde quer que existam pessoas convivendo em grupo, há interesses distintos a serem 

contemplados pelo Estado, e há lobby. 

1.3. Nas últimas décadas, houve uma sensível ampliação do papel do Estado na 

definição de políticas que impactem significativamente os interesses sociais. Com efeito, 

passaram a ser objeto da atividade regulatória do Estado diversas áreas econômicas que, 

historicamente, eram disciplinadas por seus próprios atores. Antes irrelevantes, as decisões 

tomadas pelos administradores públicos passaram a ser fundamentais para o 

desenvolvimento de variados setores da vida social e econômica, o que motivou uma 

verdadeira corrida para a contratação de profissionais do lobby. 

1.4. A quantidade de interesses em conflito sofreu enorme aumento com o 

incremento da complexidade social no pós-guerra, situação que tornou mais importante 

que os agentes buscassem o Estado para que seus interesses fossem atendidos. 

1.5. Fala-se, em razão desses e de outros fatores, ter havido verdadeira explosão na 

quantidade de lobistas ativos em todos os países do mundo. Conglomerados econômicos, 

dentre os quais a Pfizer, Boeing, Airbus, Telefonica etc., inclusive, dispõem de grandes 

equipes internas que têm como única finalidade a prática do lobby junto a entidades 

estatais, supranacionais e internacionais. 

1.6. Embora os atores sociais que mais recursos despendem com a atuação dos 

lobistas sejam os grandes conglomerados empresariais, também tentam influir nas decisões 

                                                            
6Na numeração destas conclusões, o primeiro algarismo indica o capítulo do trabalho do qual extraída a 
afirmação, e, o seguinte, a sequência das conclusões de cada capítulo. 
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estatais as associações comerciais, as associações profissionais, as entidades da sociedade 

civil organizada, os sindicatos de trabalhadores, as entidades de caridade, universidades, 

entidades religiosas e, até mesmo, órgãos do próprio Estado. 

1.7. No que concerne ao lobby praticado pelos agentes estatais, que se 

convencionou denominar no estrangeiro de lobby institucional, estudos indicam que as 

mais poderosas e agressivas tentativas de influenciar as decisões governamentais, muitas 

vezes, surgem dentro do próprio governo. 

1.8. Em suma: o lobby não é instrumento de tutela e promoção de interesses 

exclusivamente privados junto ao Estado. É, sim, ferramenta essencial para o 

equacionamento dos diversos interesses em conflito numa sociedade complexa como a 

atual, sendo indiferente quem sejam os titulares de tais interesses.  

1.9. A prática do lobby não tem como objetivo influenciar apenas a atuação do 

Poder Legislativo federal. Ao contrário, e essa situação pode ser verificada em todos os 

países do mundo, a prática do lobby tem grande importância na conformação das decisões 

do Poder Executivo e do Poder Judiciário, tanto no plano local, quanto no estadual, e até 

mesmo nos planos internacional e supranacional. 

1.10. Nos tempos atuais, a atuação dos lobistas é altamente técnica e extrapola a 

tradicional noção de que se resume a entabular contatos com agentes públicos para 

promover os interesses de seus representados. Para influenciar a opinião dos agentes do 

Estado nos processos decisórios que impactem os interesses que representam, os lobistas 

realizam pesquisas e estudos sobre temas estratégicos, monitoram ostensivamente as 

atividades dos órgãos públicos, contribuem com a elaboração de minutas de propostas 

legislativas, participam de comitês temáticos e audiências públicas, elaboram estudos 

técnicos sobre os temas que lhes sejam de interesse, buscam criar canais de interface entre 

os agentes do Estado e a sociedade para que esta os pressione a atender aos interesses de 

seus clientes, e, é evidente, realizam contatos pessoais com aqueles que possam contribuir 

para o sucesso do lobby. 

1.11. A atividade do lobby, não obstante presente em todos os agrupamentos 

sociais, tem singular importância nos regimes democráticos por estar inserida no espectro 

de proteção dos direitos fundamentais de livre manifestação e de petição. Ademais, o 

intercâmbio de informações propiciado pela interação entre os lobistas e os agentes 

públicos favorece a qualidade da atuação do Estado, além de conferir maior legitimidade às 
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suas escolhas, pois tomadas a partir da análise e discussões das quais participam os agentes 

sociais por elas impactados. 

1.12. É fundamental destacar, nesse aspecto, ser amplamente difundida a ideia de 

que a prática do lobby propicia a produção de melhores decisões no plano estatal, situação 

que revela não apenas que o instituto é legítimo, mas também importante para o 

aprimoramento da atuação do poder público. 

1.13. As vantagens geradas pela prática do lobby, em especial, nos regimes 

democráticos, não são unidirecionais. Ao contrário, a interação entre os lobistas e os 

agentes do setor público gera benefícios recíprocos e dá origem a uma verdadeira relação 

de interdependência (exchange relation): enquanto os lobistas precisam estimular 

processos decisórios que favoreçam os interesses por eles representados, os agentes do 

Estado dependem de informações especializadas de que dispõem os lobistas. 

1.14. Apesar de ser fundamental para a consolidação de qualquer regime 

democrático por seus inequívocos efeitos positivos, o lobby pode também gerar efeitos 

negativos nas decisões públicas, a depender da forma como praticado. É mister destacar 

que não são raros os casos em que supostos lobistas, para conseguir convencer os 

destinatários das suas iniciativas a tomar decisões que satisfaçam os seus interesses, 

utilizam-se do pagamento ou oferecimento de vantagens indevidas (propina). Esse tipo de 

iniciativa, entretanto, não se confunde com o lobby, mas com a corrupção e, por isso, deve 

ser sempre rechaçado. 

1.15. Aponta-se que o lobby pode ainda gerar distorções em regimes democráticos, 

porque se percebe na realidade concreta que nem todos os personagens da vida social 

dispõem de iguais condições de se fazer representar junto ao Estado. Os estudiosos que se 

dedicam ao lobby e o observam com perspectiva crítica, embora o compreendam como 

inerente à vida social, aduzem que ele pode ser fonte geradora de desigualdades, porque 

muitas vezes favorece apenas os interesses de quem dispõe de elevados recursos 

econômicos para a contratação de lobistas profissionais.  

1.16. Para a neutralização dos riscos próprios da atuação dos lobistas, a qual é 

salutar para a democracia, é fundamental a criação de diploma normativo que discipline o 

instituto do lobby, crie balizas a serem observadas na interação entre eles e os agentes 

públicos, mecanismos que assegurem seja a atividade realizada de forma transparente e 

sanções para os casos em que verificados comportamentos ilegais. 
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1.17. A análise dos sistemas normativos existentes mundo afora indica serem 

grandes as dificuldades para criar a efetiva disciplina do instituto do lobby, havendo 

modelos de regulamentação mais complexos e outros mais simples. Assim, há modelos 

normativos cogentes e outros voluntários; há modelos que apenas exigem dos lobistas 

prévia identificação; há modelos mais sofisticados, que deles exigem cadastramento 

prévio, elaboração de relatórios periódicos de informações, divulgação irrestrita dos dados 

financeiros das suas atividades, identificação de seus clientes e interesses representados, 

dos funcionários públicos contatados, preveem regras de quarentena para ex-funcionários 

públicos, controlam financiamentos eleitorais etc., tudo para que se assegure transparência 

à prática do lobby e à interação dos lobistas com os agentes públicos. 

1.18. Há grande diversidade também no que concerne às sanções previstas para os 

casos de descumprimento normativo, que vão da aplicação de multas e suspensão do 

exercício de lobby à imposição de sanções penais privativas de liberdade. 

2.1. Os Estados Unidos são o país que há mais tempo dispõe de preceitos 

normativos que têm como fim disciplinar a atuação dos lobistas e assegurar transparência 

na sua interação com os agentes do Estado, tendo havido ao longo dos anos 

aprimoramentos importantes sobre a matéria. Atualmente, está vigente o chamado Honest 

Leadership and Open Government Act, criado no ano de 2007, após a eclosão de graves 

casos de corrupção envolvendo lobistas e políticos em Washington. Tal diploma normativo 

define o lobby como qualquer comunicação feita junto a agentes públicos para influenciar 

a criação ou alteração de leis federais, a criação ou alteração de regulamentação federal, o 

desenvolvimento de programas ou políticas estatais, a negociação de contratos, a 

nomeação de agentes públicos etc. 

2.2. Para o exercício de suas atividades, o lobista norte-americano deve, 

obrigatoriamente, de acordo com as previsões normativas, apresentar ao Congresso 

diversas informações para que seja devidamente credenciado, revelar a identidade e os 

interesses de seus clientes, encaminhar aos órgãos competentes relatórios trimestrais com 

informações detalhadas sobre as atividades em favor de cada cliente e os valores 

relacionados ao lobby. Ademais, cumpre ao lobista, a cada seis meses, elaborar 

circunstanciados relatórios com apontamentos sobre doações eleitorais ou a qualquer 

agente ou instituição que possa ter importância em suas atividades. 

2.3. O Honest Leadership and Open Government Act veda a concessão de 

vantagens por lobistas a agentes públicos, contempla regras de quarentena bastante 
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rigorosas, estipula a criação de bancos públicos de informações sobre as atividades dos 

lobistas, e prevê sanções administrativas e criminais nas hipóteses em que pratiquem o 

lobby em desconformidade com as exigências do texto normativo. Aponta-se, nesse 

tocante, que a criação de tipo penal para a punição do lobista que age ilegalmente foi a 

mais importante novidade criada no direito norte-americano sobre a matéria em 2007. 

2.4. O Canadá, tal como os Estados Unidos, tem rica experiência no tratamento do 

instituto do lobby desde o ano de 1989, quando criado o Lobbyist Registration Act. Tal 

instrumento normativo exigia dos lobistas que se submetessem a cadastramento junto a 

órgão especializado para que pudessem interagir com agentes do Estado com o propósito 

de influenciar suas decisões. Posteriormente, no ano de 2008, houve importante reforma, 

com a criação do Lobbying Act. A partir de então, são obrigados a se  cadastrar junto aos 

órgãos competentes, a revelar os funcionários públicos com os quais interagem, revelar 

seus clientes e interesses, conhecer com clareza as condutas permitidas e proibidas, além 

de elaborar relatórios periódicos e detalhados das atividades de lobby realizadas. Ainda, e 

esse dado é essencial, nas hipóteses de descumprimento dos preceitos normativos, os 

infratores podem ser punidos civil, administrativa e criminalmente. 

2.5. No Reino Unido, por muitos anos, em que pese fosse nítida a sua importância, 

a atuação dos lobistas não era objeto de incidência normativa direta. A bem da verdade, as 

normas que, de alguma maneira, impactavam as atividades de lobby criavam balizas para a 

atuação dos funcionários públicos alvos dos lobistas. Entretanto, conforme se revelava 

importante que também os lobistas fossem sujeitos a parâmetros mínimos de 

comportamento, associações privadas que os congregavam passaram a criar textos 

normativos para os seus membros e associados, cuja observância era voluntária. Essa 

situação foi substancialmente alterada no ano de 2014, quando criado o Transparency of 

Lobbying, Non-Party Campaign and Trade Union Administration Act, cuja abrangência é 

restrita por alcançar apenas o lobby junto a agentes da Coroa britânica, mas evidencia a 

tendência de regulamentação do instituto. De acordo com o novo diploma normativo, que 

visa a assegurar a transparência na interação entre agentes públicos e lobistas, estes são 

obrigados a se cadastrar para desempenhar suas atividades e  a enviar aos órgãos 

competentes, trimestralmente, relatórios circunstanciados de suas atividades. Tal como 

ocorre nos Estados Unidos e no Canadá, também no Reino Unido é possível a aplicação de 

sanções criminais aos lobistas que atuem de forma ilegal. 
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2.6. Na América Latina, o primeiro país a criar normas para regulamentar o 

instituto do lobby foi o Chile, a chamada Ley de Lobby, no ano de 2014. Diferentemente do 

que ocorre em todos os sistemas anteriormente analisados, no sistema normativo chileno as 

obrigações de registro e de fornecimento de informações para assegurar efetiva 

transparência às práticas de lobby não recaem sobre o lobista, mas sobre os próprios 

funcionários públicos que ele busque influenciar. Tal situação tem sido identificada como 

um dos fatores que motiva os baixos índices de observância normativa, o que também 

decorre da inexistência de previsões sancionatórias dissuasórias. Assim, o que se tem é que 

a Ley de Lobby, embora seja a primeira produzida na América Latina para tratar da 

matéria, não dispõe de sistemática normativa que supra a demanda da sociedade e dos 

órgãos da administração pública por maior transparência na interação entre lobistas e 

funcionários da administração pública. 

2.7. A União Europeia é responsável pela definição de oitenta por cento de todas as 

normas que vigem nas nações que a integram. Atualmente, a entidade conta com órgãos 

que têm como finalidade discutir temas e propostas normativas em diversos setores 

econômicos, como agricultura, mercado financeiro, infraestrutura, logística, transporte, 

indústria, comércio etc., o que favoreceu a ocorrência, nas últimas décadas, de verdadeira 

explosão na quantidade de lobistas ativos em Bruxelas. Estima-se haver nos tempos atuais 

mais de trinta mil lobistas que atuam junto aos organismos do bloco europeu e diversos 

grandes conglomerados econômicos que dispõem de equipes especializadas e 

integralmente dedicadas a praticar o lobby nesse ambiente. Por isso, as discussões sobre a 

regulamentação do lobby na União Europeia são essenciais, e muitos de seus organismos 

criaram diplomas normativos próprios para estabelecer critérios para que se admita a 

atuação dos lobistas. Dada a circunstância de que não eram uniformes as previsões criadas 

por cada um desses organismos, em 2011, foi celebrado um Acordo Interinstitucional, 

ainda em fase de implementação, que tem como propósito definir normas padronizadas 

para reger a atuação dos lobistas em todo o bloco, com a previsão de que se cadastrem para 

que possam atuar, que disponibilizem à sociedade informações sobre as suas interações 

com agentes da União Europeia e sejam efetivamente sancionados nas hipóteses de 

descumprimento normativo. 

2.8. Em resumo, é evidente a importância da regulamentação do lobby e a 

circunstância de que tem sido feita cada vez com mais frequência mundo afora. É 

imprescindível sejam criados mecanismos efetivos que assegurem a transparência na 
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interação necessária e inevitável entre lobistas e agentes públicos  e prevejam sanções que 

inibam a prática de comportamentos ilícitos, em especial, de crimes que afetem o bem 

jurídico administração pública. 

3.1. No Brasil, a prática do lobby está integralmente albergada pela Constituição 

Federal de 1988 e, tal como acontece em todos os países democráticos do mundo, é usual a 

equivocada associação da atuação dos lobistas à prática de corrupção, situação que revela a 

imprescindibilidade de que seja criado diploma normativo que estabeleça distinções claras 

entre o instituto estudado e o fenômeno corruptivo. No Congresso Nacional, desde o ano 

de 1989, tramitam projetos legislativos que têm como objetivo disciplinar a atuação dos 

lobistas, sendo que o que mais recebe atenção dos parlamentares e tem maiores chance de 

ser aprovado é, inequivocamente, o pior deles. Com efeito, o Projeto de Lei nº 1.202 do 

Deputado Carlos Zarattini não cria qualquer obrigação efetiva para os lobistas, pois institui 

um sistema de cadastramento voluntário e não contempla qualquer sanção efetiva para as 

hipóteses de atuação ilegal. 

3.2. O mais rico projeto de lei vigente é de relatoria do Senador Walter Pinheiro 

(PL nº 336/2015) e prevê diversos mecanismos de controle da atuação dos lobistas que, 

efetivamente, poderiam assegurar maior transparência às atividades de lobby. Assim, de 

acordo com as previsões da norma, qualquer pessoa que pretenda adotar medidas para 

influenciar decisões relativas à criação de regulamentos, realização de procedimentos 

licitatórios, celebração de contratos, formulação de políticas públicas, outorga de 

concessões etc., deve, necessária e inicialmente, requerer o seu cadastramento como lobista 

junto aos órgãos competentes e renová-lo anualmente. Ademais, é prevista a obrigação de 

fornecimento de informações sobre os interesses que representam, as decisões específicas 

que buscam influenciar, os valores envolvidos na atividade de lobby etc., e sanções 

variadas — de natureza exclusivamente administrativa — para as hipóteses de 

descumprimento das exigências normativas. 

3.3. Há vários projetos de lei em tramitação no Brasil para tratar da matéria, porém, 

nenhum deles o faz de forma satisfatória, dentre outras razões, porque não promovem 

qualquer tipo de reflexão no que concerne à racionalização do arcabouço jurídico-penal e 

da previsão de tipo penal específico que alcance as ilegalidades de maior gravidade 

praticadas em contexto de lobby. Tal reflexão é essencial, pois, como demonstrado alhures, 

criminalizar comportamentos específicos dos lobistas e de seus contratantes é fundamental 
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para o tratamento do instituto, assim como dissociá-los, de forma clara, dos crimes contra a 

administração pública. 

3.4. Em nossa opinião, é imprescindível que, paralelamente à disciplina 

administrativa das atividades dos lobistas, com a criação de ferramentas jurídicas que 

assegurem transparência às suas relações com os agentes públicos, sejam realizadas 

reformulações em diversos preceitos incriminadores da legislação penal brasileira. Tais 

reformulações são necessárias para que efetivamente sejam respeitados os princípios 

fundamentais do Direito Penal e para que se promova a racionalização do sistema. 

3.5. No tocante aos tipos penais de corrupção ativa e passiva, não deve haver 

alteração. Com efeito, a prática do lobby é integralmente compatível com os ideais 

democráticos e em nada se confunde com a celebração de pactos sceleris. Afinal, nas 

hipóteses de corrupção, os agentes mercadejam vantagens ilegais, em troca de decisões 

estatais, ao passo que o lobby representa um esforço de convencimento, com alicerce em 

argumentos racionais — não em propinas —, com o fim de que aqueles que tomam 

decisões públicas façam escolhas que satisfaçam os interesses daqueles que contratam os 

lobistas. Portanto, o lobby não envolve a formação de um pacto sceleris entre o lobista e o 

agente público, não cria estímulos para que o intraneus deixe de cumprir suas obrigações 

junto à administração pública, situação que evidencia a sua absoluta distinção em relação 

ao fenômeno da corrupção, sancionado devidamente nos artigos 317 e 333 do Código 

Penal, que não devem ser alterados. 

3.6. É evidente, também, a distinção entre o lobby e a prevaricação, tipificada no 

artigo 319 do Código Penal e configurada nas hipóteses em que o funcionário público viole 

as suas obrigações funcionais. Isso porque, o que busca o lobista na interação com 

funcionários públicos é instrui-los com informações para que as escolhas que façam no 

exercício de suas funções, dentre aquelas possíveis e legais, sejam as que atendam melhor 

os seus representados. O lobista não persegue, pois, a obtenção de decisões públicas, senão 

aquelas que sejam favoráveis a seus clientes e, concomitantemente, compatíveis com o 

ordenamento jurídico e, em especial, com os postulados fundamentais que sustentam a 

administração pública. Logo, a prática do lobby, que visa à promoção de interesses 

públicos e privados junto ao Estado, não apresenta interseções com as modalidades típicas 

de prevaricação, que se configuram com a prática ou a omissão ilegal de atos de ofícios por 

agentes públicos para a satisfação de interesses ou sentimentos pessoais, tampouco se 

confunde com a corrupção privilegiada. Entretanto, para que se alcance efetiva 
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proporcionalidade nas previsões sancionatórias do Código Penal, julgamos necessário 

sejam elevadas as penas previstas nos artigos 317, §2º e 319 do Código Penal a fim de se 

alcançar efetivo equilíbrio entre a gravidade das condutas neles tipificadas e a gravidade 

das sanções a serem aplicadas. 

3.7. Julgamos ser imprescindível para a racionalização do Direito Penal nacional 

profunda reformulação dos tipos penais que tratam da chamada advocacia administrativa, 

com a revogação parcial do artigo 321 do Código Penal e integral do artigo 91 da Lei 

Federal nº 8.666/96 e do artigo 3º, inciso III da Lei Federal nº 8.137/90. Trata-se, na 

verdade, de hipóteses nas quais atividades típicas de lobby são desempenhadas por 

funcionários públicos. Entretanto, se o funcionário público age para promover interesses 

particulares legítimos junto à administração pública, se o faz sem que seja beneficiado com 

o recebimento de vantagens indevidas ou sem que pretenda obter com a influência e o 

prestígio de que goze decisão pública ilegal, não há incidir o Direito Penal, pois não há 

violação do bem jurídico administração pública. Embora tais atividades devam ser 

realizadas com transparência e amplamente divulgadas, não podem ser criminalizadas. 

Essa conclusão, é preciso destacar, não é extensível aos casos, sancionados mais 

severamente na ordem jurídica brasileira, em que o funcionário público busque defender 

interesses ilegítimos. Tal comportamento, é evidente, praticado por alguém que deve zelar 

pelo interesse público e pela realização dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade e da eficiência, afeta o bem jurídico administração pública e, 

por isso, deve seguir tipificado criminalmente. 

3.8. Na mesma esteira, entendemos necessária a revogação integral dos artigos 332 

e 357 do Código Penal pátrio, que tipificam, respectivamente, os delitos de tráfico de 

influência e exploração de prestígio. Essas são, vale dizer, as figuras delitivas existentes 

em nossa sistemática jurídico-penal que mais pontos de contato têm com o instituto do 

lobby. Afinal, a configuração dos crimes em questão ocorre nas hipóteses em que o sujeito 

é remunerado a pretexto de influir em decisões dos agentes do Estado e, com isso, 

assegurar sejam satisfeitos os interesses de quem o remunera. Ocorre que, no lobby, o 

lobista busca, de forma efetiva, adotar estratégia de convencimento que vise à promoção 

dos interesses de seus representados, ao passo que os agentes que praticam as condutas 

proscritas nos artigos 332 e 357 nada mais fazem do que vender fumaça, afirmando às suas 

vítimas que devem ser remunerados para exercer influência em face de agentes públicos 

que, na verdade, não têm. Trata-se, por conseguinte, de verdadeiro engodo que não afeta a 
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administração pública e tem estrutura idêntica à do estelionato. Por isso, a nosso juízo, é 

despicienda a subsistência das figuras típicas do tráfico de influência e da advocacia 

administrativa em nossa sistemática normativa, porquanto o recebimento de valores, sob a 

justificativa de que eles são devidos em razão do exercício de influência inexistente junto à 

administração pública, deve ser sancionado com base no artigo 171 do Código Penal, que 

proíbe exatamente essa espécie de comportamento. 

3.9. Já o tráfico de influência real, no âmbito da administração pública em que a 

atividade de lobby seja regulamentada, deverá ser sancionado com base no artigo 47 da Lei 

de Contravenções Penais apenas nas hipóteses em que seja realizado por lobista não 

cadastrado. De seu turno, o lobista cadastrado que comercialize sua capacidade de influir 

na atuação dos agentes do Estado, desde que na promoção de interesses legítimos, jamais 

poderá ser sancionado, pois que sua atividade é essencial à promoção dos valores 

democráticos e consonante com a sistemática jurídica vigente no país. 

4.10. Por fim, entendemos necessária, para a sistematização completa do instituto 

do lobby na ordem jurídica brasileira, seja sancionado o lobista que, cadastrado, negocie 

influência efetiva voltada a estimular a prática de ato ilegal por funcionário público. Tal 

comportamento viola a administração pública, sua moralidade, seu prestígio e seu bom 

funcionamento, porque o lobista cadastrado assume obrigações especiais para o exercício 

de suas atividades e, portanto, há de pautar seu comportamento de forma a observar os 

princípios norteadores da administração pública. Assim, sugerimos sejam criminalizados o 

tráfico de influências passivo e o tráfico de influências ativo, porque tanto o lobista que se 

propõe a influenciar a prática de ato ilegal de agente público, quanto quem o contrate para 

tal fim adotam comportamentos que violam bem jurídico essencial. As condutas que 

entendemos devam ser tipificadas estão abaixo descritas: 

Tráfico de Influência Passivo Para a Prática de Ato de Ofício Ilícito 

Solicitar ou receber, quem seja legalmente credenciado para o exercício 
do lobby, direta ou indiretamente, dinheiro ou qualquer outra utilidade, 
para influenciar funcionário público ou agente a ele equiparado a retardar, 
deixar de praticar, ou praticar ato de ofício, de forma ilegal. 

Pena – reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa, se o fato não 
constituir crime mais grave. 

§1º - Aplicam-se as mesmas penas às condutas de solicitar ou receber, 
quem seja legalmente credenciado para o exercício de lobby, direta ou 
indiretamente, dinheiro ou qualquer outra utilidade, para influenciar juiz, 
jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, 
tradutor, intérprete ou testemunha a agir de forma ilegal. 
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§2º – A pena é aumentada em um terço, se o sujeito legalmente 
credenciado para o exercício do lobby adotar medidas que resultem na 
atuação ilegal do funcionário público. 

Tráfico de Influência Ativo Para a Prática de Ato de Ofício Ilícito 

Oferecer, prometer ou conceder, direta ou indiretamente, a quem seja 
legalmente credenciado para o exercício do lobby, dinheiro ou qualquer 
outra utilidade, para fazê-lo influenciar funcionário público ou agente a 
ele equiparado a retardar, deixar de praticar ou praticar ato de ofício, de 
forma ilegal. 

Pena – reclusão, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e multa, se o fato não 
constituir crime mais grave. 

§1º - Aplicam-se as mesmas penas às condutas de solicitar ou receber, 
quem seja legalmente credenciado para o exercício de lobby, direta ou 
indiretamente, dinheiro ou qualquer outra utilidade, para influenciar juiz, 
jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, 
tradutor, intérprete ou testemunha a agir de forma ilegal. 

§2º – A pena é aumentada em um terço, se o sujeito legalmente 
credenciado para o exercício do lobby adotar medidas que resultem na 
atuação ilegal do funcionário público. 

 

4.11. Em suma: (i) o lobby jamais poderá ser vedado prima facie, mas deve ser 

exercido de forma transparente, com o registro prévio de todos os que a ele se dedicam; (ii) 

o falso lobista (não cadastrado) que negocie influência efetiva ou fictícia sobre ato lícito ou 

ilícito de funcionário público deve ser sancionado nos termos do artigo 47 da Lei de 

Contravenções Penais e do artigo 171 do Código Penal; (iii) o lobista cadastrado que 

negocie influência inexistente para provocar a atuação legal ou ilegal de funcionário 

público deve ser punido administrativa e criminalmente (artigo 171 do Código Penal); (iv) 

por fim, o lobista cadastrado que atue com o fim de estimular a prática de ato ilegal de 

funcionário público deve ser sancionado criminalmente com fundamento em novo tipo 

penal, nos moldes das condutas típicas acima expostas: 

 

Lobista não-cadastrado 
 

 

Lobista cadastrado 
 

Venda de fumaça: estelionato 
 

 

Venda de fumaça: estelionato + sanção 
administrativa 

 

Venda de influência real sobre ato lícito do agente 
público: artigo 47 LCP 

 

 

Venda de influência real sobre ato lícito do agente 
público: atípico. 

 
 

Venda de influência real sobre ato ilícito do 
agente público: artigo 47 LCP 

 

 

Venda de influência real sobre ato ilícito do 
agente público: novo tipo penal 
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