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RESUMO 

 

 

A defesa e representação de interesses perante o Estado é fundamental numa 

democracia e é uma forma de relação muito importante entre o poder público e 

a sociedade civil. A análise dessa atividade, no caso o lobby, dentro do 

Congresso Nacional é imprescindível para compreender os efeitos que essa 

representação exerce perante o Legislativo e os seus resultados. O objetivo 

desde trabalho é analisar a atuação do lobby da Confederação Nacional das 

Instituições Financeiras (CNF) no período de 2012 – 2013 e mensurar o grau de 

eficácia que esse lobby apresentou. Para isso é executada uma análise 

qualitativa de alguns projetos de interesse da CNF e fornecidos pela própria, é 

baseado no andamento de suas tramitações dentro do Congresso Nacional que 

uma nota será apresentada e irá mensurar o grau de eficácia desse lobby. Com 

os resultados podemos observar que, apesar das limitações presentes e do 

grande número de variáveis externas, fica claro que a atuação do lobby afeta a 

tramitação das matérias e que traz resultados positivos na tramitação de projetos 

de interesse da CNF. 

 

PALAVRAS-CHAVE: grupos de interesse; grupos de pressão; poder legislativo; 

lobby; eficácia; Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) 
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ABSTRACT 

 

The representation and defense of interrests in the State is fundamental in a 

Democracy and it is a important way of relationship between the public sphere and the 

civil society. The analysis of that activity in this case the lobby inside the National 

Congress is indispensable for the understanding of the effects that representation 

exercise in the Legislative and yours results. The objective of that work is to analyze 

the performance of the lobby of the Confederação Nacional das Instituições 

Financeiras (CNF) in the 2012 – 2013 period and to measure the effectiveness that 

this lobby presented. For that is executed a qualitative analysis of some projects of 

interest of CNF and provided by them, is based on the progress of this projects inside 

the National Congress that a grade will be given to them and will measure the 

efectiveness of this lobby. With the results we can observe that althought the limitations 

of this work and the several external variables it’s clear that the lobby activities effects 

the progress of the projects and bring positive results on the progress of the projects 

of interest of CNF. 

Keywords: lobby; interest groups, Legislative power; effectiveness; Confederação 

Nacional das Instituições Financeiras (CNF) 
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1.INTRODUÇÃO 

Com o surgimento do Estado Democrático, as vozes e interesses da população 

se tornaram mais fortes e relevantes. Com isso, a população viu a necessidade de ter 

suas vozes e anseios ouvidos pelos seus representantes que estão no poder. Para 

tanto, criaram-se várias formas de se expressarem esses interesses, anseios, desejos 

e vontades perante o Estado. 

Num mundo cada vez mais diversificado e interconectado, conseguir 

representar seus interesses perante o Estado se tornou cada vez mais importante. 

Entre as várias formas de representação de interesses está o lobby, foco deste 

trabalho. 

O lobby é uma forma de representação de interesses no mundo inteiro e é 

regulamentada por alguns países (como os Estados Unidos). O lobby é usado de 

diversas formas e por diversos órgão e empresas na busca por ter suas opiniões, 

anseios e necessidades ouvidas pelo Estado. Por ser amplamente usada é relevante 

saber se sua atuação é ou não eficaz, o que pode levar a um dos fatos que levam o 

lobby a ser tão empregado na representação de interesses por diversos grupos. 

Este trabalho vem esclarecer um pouco mais sobre o lobby, sua situação no 

contexto brasileiro e sua atuação no Poder Legislativo Federal Brasileiro. Além de ter 

como objetivo principal mensurar a eficácia do Lobby no Poder Legislativo Federal 

(Congresso Nacional). Para tanto, será estudado o lobby da Confederação Nacional 

das Instituições Financeiras – objeto principal e essencial desse estudo. 

Esse estudo tem como objetivo analisar e mensurar a eficácia do lobby da CNF 

perante o Poder Legislativo Federal (Congresso Nacional). Para fazer essa 

mensuração, serão utilizados os projetos considerados relevantes pela CNF e que 

foram fornecidos pelo mesmo. Será baseado no andamento desses projetos dentro 

do Congresso Nacional que uma nota será dada para cada projeto e, a soma dessas 

notas, divididas pelo número de projetos, que mensurará a eficácia do lobby da CNF 

no âmbito legislativo. A forma como essa nota será dada está detalhada no capítulo 3 

deste trabalho. 
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 Além disso, por se tratar do lobby perante o poder Legislativo, esse terá um 

destaque especial neste trabalho, sobretudo em como é a tramitação das propostas 

na Câmara e no Senado, já que será avaliada a tramitação dos projetos dentro do 

Congresso Nacional para ser feita a avaliação da eficácia do lobby da CNF. 

 Nos capítulos a seguir será abordado sobre o Legislativo brasileiro e algumas 

características, o lobby e sua definição, como é dada a tramitação dos projetos dentro 

do Congresso Nacional, além de apresentar os dados e analisá-los. 
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2.LEGISLATIVO E LOBBY 

Este capítulo conceitua a atividade do lobby, sua situação no contexto 

brasileiro, assim como sua atuação (de forma geral, já que a atuação pode variar de 

grupo para grupo) no Poder Legislativo Brasileiro. Além disso, esta parte dedica-se a 

entender a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) – empresa que 

será o núcleo de análise de todo este trabalho –, o próprio Poder Legislativo federal, 

seus atores, proposições e o processo legislativo, informações vitais para a prática do 

lobby perante o Legislativo. 

O objetivo desta primeira parte vai além de só apresentar o lobby, abordando 

também pontos importantes para uma boa prática de lobby na esfera legislativa 

federal. Permitindo, com isso, que o leitor possa tirar proveito teórico, além de ter um 

compilado de informações imprescindíveis para o entendimento da prática de lobby. 

2.1 Noções de lobby e sua prática no Brasil 

Com o surgimento do Estado democrático, que deu voz a sua população, surgiu 

também a necessidade de se expor as vontades e demandas de certas áreas e grupos 

perante o Estado, sendo esse esclarecimento feito através de diversas formas, dentre 

elas, o lobby. 

No Brasil, o lobby se mostra muito presente, sobretudo desde a 

redemocratização do país (década de 1980) – um exemplo foi a ação de grupos de 

interesse na própria formulação da nova constituição brasileira (Constituição Federal 

de 1988). Esses grupos eram numerosos, já que durante a ditadura a maioria deles 

não tinha voz. 

O lobby, em uma de suas definições, é: “toda atividade organizada, exercida 

dentro da lei e da ética, por um grupo de interesses definidos e legítimos, com o 

objetivo de ser ouvido pelo poder público para informá-lo e dele obter determinadas 

medidas, decisões, atitudes” (FARHAT, 2008, p. 50-51). A partir dessa definição, o 

lobby é um meio de informar ao poder público sobre os assuntos que esses grupos 

de interesse defendem. 

 O lobby no Brasil é visto por muitos como algo negativo e intimamente ligado à 

corrupção. Muito disso é fruto da falta de conhecimento sobre o que é o lobby, sua 
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função e forma de atuação. Apesar da maioria dos lobbys serem realizados de forma 

transparente, ética e clara, existem lobbys corruptos, que usam de corrupção, tráfico 

de influência, compra de voto e outras práticas ilícitas. A existência destas últimas é 

fruto, em grande parte, da falta da regulamentação da prática do lobby e da cultura de 

corrupção existente no Brasil, principalmente na esfera pública. 

 Como mencionado por Oliveira (2004), a corrupção e o tráfico de influência não 

fazem parte do modo de atuação do lobby. Essas práticas são crime e por isso devem 

ser punidas e repreendidas e o seu uso, na “defesa” e na representação de interesses 

não são condizentes com o que é defendido e pregado pelos atores que realmente 

praticam lobby. 

 É importante mencionar que já existem projetos para a regulamentação da 

atividade do lobby em tramitação no Congresso Nacional. O que se percebe, porém, 

é uma grande dificuldade em aprovar esses projetos, pois muitos deles acabam sendo 

arquivados ou estão parados esperando para serem analisados e discutidos pelo 

Congresso. Como mencionado por Santos (2008, p. 442), temos o Projeto de Lei (PL) 

n° 1.202/2007 – considerado pelo mesmo a proposta mais abrangente e completa 

apresentada no Poder Legislativo – que trata de regulamentar a atividade de lobby e 

que se enriquece com as contribuições de outros projetos já apresentados no 

Congresso Nacional, como o PL nº 203/1990 e o Projeto de Resolução (PRC) n° 

203/2001. Esse projeto, 

 

visa à completa disciplina da 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. Para tanto, define vários conceitos, como 
os de “decisão administrativa”, incluindo toda e qualquer deliberação de 
agente público que envolva: a) a proposição, consideração, elaboração, 
edição, promulgação, adoção, alteração ou rescisão de um regulamento ou 
norma de caráter administrativo; b) a realização de despesa pública ou a sua 
modificação; c) a formulação, o desenvolvimento ou a modificação de uma 
linha de atuação ou diretriz de política, ou a sua aprovação ou rejeição; d)a 
revisão, a reavaliação, a aprovação ou a rejeição de um ato administrativo; e) 
a oposição de veto ou sanção a projeto de lei ou a ato legislativo equivalente; 
e f) a indicação ou escolha ou designação ou nomeação de um indivíduo para 
exercer cargo, emprego ou função pública, no âmbito do respectivo órgão ou 
poder responsável pela decisão. Com essa definição, ficam sujeitos ao seu 
crivo praticamente a totalidade das questões que, no dia a dia, suscitam o 

interesse e a atuação dos grupos de pressão. (SANTOS, 2008, p. 442) 
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 Sendo assim, trata-se de um projeto muito abrangente e que deixaria poucas 

brechas para a ação de lobbys corruptos, além de melhorar a prestação de contas 

desses grupos de pressão e criar punições em casos de transgressões às regras 

estabelecidas. 

Existem vários tipos de lobby, alguns deles são: o lobby público, composto 

pelos órgãos da Administração Pública e que representam os interesses do Estado; o 

lobby privado, composto por escritórios especializados em lobby e que defende os 

interesses de seus clientes; lobby institucional, representado pela área de relações 

institucionais das empresas privadas e que defende seus próprios interesses; e o 

lobby classista – que será o estudado neste trabalho –, que une diferentes setores da 

sociedade em defesa de causas comuns, como mencionado por Oliveira (2004). 

No Brasil, o lobby pode ocorrer tanto no Poder Legislativo como no Executivo, 

diferentemente dos Estados Unidos – onde o lobby é praticado quase que 

exclusivamente no Legislativo, já que “a sede constitucional e exclusiva do poder de 

criar direitos e obrigações é o Congresso” (Farhat, 2007, pg. 56). O lobby é praticado 

em ambos os poderes Legislativo e Executivo, já que: 

 

A preponderância do Executivo sobre o Legislativo tem origens históricas e 
costuma ser explicada por regras constitucionais que asseguram ao 
presidente da República a exclusividade na apresentação de projetos de lei 
relativos à organização da administração federal em senso estrito e ao 
orçamento, a possibilidade de adoção das medidas provisórias, bem como o 
poder de solicitar urgência da tramitação de determinadas matérias. 
(ARAÙJO; SILVA, 2013, p. 285) 
 

O lobby no legislativo trabalha em duas frentes distintas, mas que se 

complementam, sendo essas: interna e externa. A primeira é realizada por meio do 

acompanhamento das propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional, 

além da formulação de propostas, pesquisas e insumos para a defesa dos interesses 

perante o Poder Público – é considerada interna porque costuma ser realizada dentro 

do próprio escritório e sem a relação e comunicação direta com os atores políticos. Já 

a segunda, é a responsável pela criação de um canal de comunicação com o poder 

público e seus atores, para que esse canal seja eficaz, é necessário uma boa 

comunicação e relação entre as áreas interna e externa. 

2.2 Poder Legislativo Brasileiro e keyplayers. 
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 O Brasil é uma República Federativa Presidencialista e é multipartidário – o que 

tende a criar um congresso mais plural. Por apresentar um grande número de partidos 

– 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) –, isso facilita com que 

ocorra o presidencialismo de coalisão – com mais de um partido no poder. 

 O Legislativo brasileiro é composto, em nível federal, pelo Congresso Nacional 

(âmbito que será estudado neste trabalho) e que segundo os artigos 45 e 46 da 

Constituição Federal (CF/88) é constituído pelo Senado Federal – composto por 81 

senadores – e pela Câmara dos Deputados – composta por 513 deputados.  No 

primeiro, são eleitos, por voto majoritário, os Senadores – são três por estado, com 

mandato de 8 anos –, já no segundo, são eleitos, por voto proporcional, os Deputados 

Federais – o número de Deputados vária de acordo com a população do estado em 

que foram eleitos, sendo no mínimo 8 e no máximo 70 por estado e com mandatos de 

4 anos. Em âmbito estadual, existem as Assembleias Legislativas, compostas pelos 

Deputados Estaduais – e no caso do Distrito Federal (DF), Distritais. Já no âmbito 

Municipal, existe a Câmara de Vereadores, sendo os vereadores seus membros – o 

DF não possui Câmara dos Vereadores. É importante ressaltar que esses são os 

principais tomadores de decisão do Legislativo brasileiro e, portanto, os principais 

alvos dos lobbys. 

 O sistema bicameral brasileiro se inspira no modelo adotado pelos Estados 

Unidos, onde uma das câmaras representa os estados (Senado Federal) e a outra o 

povo (Câmara dos Deputados). Isso é muito relevante na atuação dos lobbys, já que 

auxilia na formulação de estratégias mais apropriadas para cada casa. 

 As duas casas do Congresso Nacional são compostas por comissões 

temáticas, permanentes e temporárias, que têm como objetivo discutir o mérito e a 

admissibilidade das matérias de sua competência e apreciá-las, além de poderem 

modificá-las. 

Cada casa apresenta um regimento específico, com particularidades e 

semelhanças entre si. Uma dessas semelhanças é a existência de líderes partidários, 

que assegurados pelo regimento interno, apresentam um poder e destaque maior em 

comparação aos demais membros – um exemplo é a participação no trabalho de 

qualquer comissão, mesmo que não seja membro da mesma. O que torna esse cargo 
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muito relevante e de confiança para o partido, já que são seus representantes 

(membros do partido ou de um bloco parlamentar) que o elegem como líder. Porém, 

isso não é garantido a todos os partidos da Câmara, já que, como explicitado pelo 

artigo 9° do próprio Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) “Os 

Deputados são agrupados por representações partidárias ou de Blocos 

Parlamentares, cabendo-lhes escolher o Líder quando a representação for igual ou 

superior a um centésimo da composição da Câmara”. 

Isso significa que partidos que não apresentam o número mínimo de membros 

não podem eleger um líder, o que acaba enfraquecendo esses partidos na arena 

legislativa. Como forma de contornar esse problema, esses partidos formam blocos 

parlamentares com outros partidos, para que possam alcançar o número necessário 

e eleger um líder para fortalecer a defesa de seus interesses. 

Já no Senado, todos os partidos com representantes na casa podem ter um 

líder, independentemente do número de senadores. Apesar disso, é comum que os 

partidos formem blocos parlamentares para que tenham mais força e expressão na 

defesa de seus projetos e interesses. Nesses casos, conforme o art. 61 parágrafo 

único do Regimento Interno do Senado Federal (RISF): “Somente será admitida a 

formação de bloco parlamentar que represente, no mínimo, um décimo da composição 

do Senado”.  

Além disso, “O bloco parlamentar terá líder, a ser indicado dentre os líderes das 

representações partidárias que o compõem” (Artigo 62 do RISF), o que significa que 

somente os líderes dos partidos que estão coligados podem vir a se tornar líder do 

bloco, o que garante aos maiores partidos uma influência maior na hora de decidirem 

o líder do bloco. Ademais, o parágrafo 2° do mesmo artigo diz que:  “As lideranças 

dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem suas atribuições e 

prerrogativas regimentais”, o que torna a decisão de se coligar muito importante, já 

que os partidos podem perder suas prerrogativas como líderes se decidirem pelo 

mesmo. Apesar disso, “Os demais líderes assumirão, preferencialmente, as funções 

de vice-líderes do bloco parlamentar, na ordem indicada pelo titular da liderança. “ 

(Artigo 62 § 1° do RISF), o que garante um certo equilibro entre os partidos que 

compõem os blocos parlamentares. 
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Devido as prerrogativas dos líderes e a influência que eles têm sobre os outros 

parlamentares, vários lobbys procuram os mesmos em primeira instância, para poder 

obter deles alguma tomada de atitude em defesa dos interesses por eles defendidos. 

Apesar da grande relevância e destaque que os líderes apresentam para os 

lobbys, esses não são os únicos atores relevantes na arena legislativa. Na Câmara, 

existem as frentes parlamentares – que podem ser mistas, contando com deputados 

e senadores –, grupos de parlamentares que se unem em prol de uma causa comum. 

Apesar de serem formalmente parte da Câmara dos Deputados, “Essas frentes não 

têm atribuições ou regras estabelecidas pelas normas internas da Casa, seu 

funcionamento é marcado na maior parte das vezes pela informalidade” (ARÁUJO; 

TESTA; SILVA, 2015, p. 3). 

Um grande diferencial das frentes parlamentares é a existência de um tema de 

interesse e defesa claro, além de agregar vários parlamentares, de forma organizada, 

em defesa desses temas. O que facilita a comunicação e a atuação dos lobbys com 

os membros da frente parlamentar. 

Outro ator importante, como mencionado por Araújo; Testa; Silva (2015, p. 4-

5), são as bancadas temáticas suprapartidárias e que não apresentam registro formal 

perante a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Essas bancadas são, 

inclusive, compostas por frentes parlamentares que defendem os mesmos ou alguns 

dos interesses defendidos pela bancada. As bancadas mais relevantes e influentes 

no Brasil são a Ruralista e a Evangélica. 

2.3 Processo Legislativo 

A principal função do Poder Legislativo brasileiro é a criação de leis no país. 

Antes de se tornarem leis de fato, elas são projetos que devem seguir um rito dentro 

das casas do Congresso Nacional para, por fim, adentrar o ordenamento jurídico 

brasileiro, este rito é conhecido como Processo Legislativo. Os principais tipos de 

projetos presentes no Congresso Nacional são: os Projetos de Lei Ordinária (PL), os 

Projetos de Lei Complementar (PLP), as Propostas de Emenda à Constituição (PEC) 

e as Medidas Provisórias (MP). Existem outros diversos tipos de proposições que 

tramitam no Congresso Nacional, mas essas são as mais relevantes para esse 
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estudo. Compreender os tipos de proposições e suas tramitações é vital para uma boa 

atuação dos grupos de pressão na arena legislativa. 

Os projetos de lei ordinária são os mais comuns no Congresso e têm o intuito 

de formular uma nova norma jurídica ordinária. Já os projetos de lei complementar 

são aqueles que pretendem criar novas leis complementares, que são normas 

específicas e que tratam somente de matérias expressamente determinadas na 

Constituição Federal (1988). 

Outra diferença entre os Projetos de Lei Ordinária e os Projetos de lei 

Complementar é referente ao o número de votos necessários para sua aprovação, 

sendo para a primeira, maioria simples, e para a segunda, maioria absoluta. 

Conforme o art. 61 da CF/88, os PL’s e PLP’s são de iniciativa – quem pode 

apresentar os projetos perante o Poder Legislativo – dos: membros ou comissões de 

qualquer casa do Poder Legislativo Federal, do Presidente da República, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), dos tribunais superiores, do Procurador-Geral da República e 

da população. 

No caso do Presidente da República, esse apresenta iniciativa privativa sobre 

algumas matérias, conforme o § 1° do art. 61 da CF, dentre elas: as que alterem os 

efetivos das forças armadas; que disponha sobre a administração federal e 

orçamento. No caso dos tribunais, STF e Procurador-Geral da República, esses só 

podem apresentar projetos de sua competência. No caso de matéria popular, essa só 

poderá apresentar matéria que tiver subscrição de, no mínimo, um por cento do 

eleitorado nacional, distribuído entre cinco estados, com não menos de três décimos 

por cento dos eleitores de cada um deles. 

Sobre as Propostas de Emenda à Constituição, elas são propostas que visam 

alterar ou adicionar algo a constituição, normalmente com o intuito de atualizar a 

constituição para que essa acompanhe as mudanças da sociedade. 

As PEC’s são tratadas pelo art. 60 da CF e são de iniciativa do Presidente da 

República, de um terço dos membros da Câmara ou do Senado ou por metade das 

assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que essas devem se 

manifestar pela maioria relativa de seus membros. As PEC’s não podem criar 
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emendas que possam vir a abolir a forma federativa de Estado, o voto, a separação 

dos poderes e os direitos e garantias individuais, ou seja, as cláusulas pétreas da 

CF/88. Sua aprovação perante o Congresso Nacional é a mais difícil, por demandar 

aprovação de, no mínimo, três quintos dos seus membros. 

Por fim, as Medidas Provisórias, tratadas pelo art. 62 da CF. Essas são de 

iniciativa exclusiva do Presidente da República e apresentam força de lei – o que 

significa que suas normas entram em vigor a partir de sua publicação –, apesar de ser 

um instrumento que deveria ser usado em casos de urgência e relevância, é muitas 

vezes usado como forma de forçar o Poder Legislativo a discutir as matérias de 

interesse do Executivo. 

Segundo o § 1° do art. 62, as MP’s não podem tratar de matérias que versam 

sobre: nacionalidade; cidadania; direitos políticos; direito penal; processual penal; 

organização do Poder Judiciário e do Ministério Público; plano plurianual, matéria 

reservada a lei complementar, entre outros. 

As MP’s apresentam alguns fatores relevantes, como:  a existência de um prazo 

máximo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para sua deliberação perante o 

Congresso Nacional – caso o Congresso não delibere sobre a mesma durante esse 

prazo, ela perderá a eficácia; a existência de um prazo de 45 dias para ser votado na 

Câmara e de mais 45 para ser votado no Senado, que caso seja ultrapassado, 

trancará a pauta do plenário da casa em que se encontra – o que significa que 

nenhuma outra matéria poderá ser votada pelo plenário até que a MP seja votada – o 

que acaba por atrasar o andamento dos trabalhos legislativos. 

Sobre o processo de tramitação das proposições legislativas em cada casa, é 

importante destacar que eles são muito semelhantes em sua estrutura, mas muito 

distintos em relação aos prazos regimentais estabelecidos. É importante ressaltar que 

para um projeto virar lei, ele tem que, necessariamente, ser aprovado em ambas as 

casas. 

É importante destacar o período médio para a aprovação dos principais tipos 

de projetos que tramitam no Congresso, já que esse período médio é muito relevante 

para a atuação do lobby e terá grande influência na análise dos dados apresentados 

neste trabalho. 
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Esses períodos são observados em um estudo de GOMES (2013), que sobre 

os PL’s, PLN’s e MPV’s, diz:  

Quanto aos tempos médios de tramitação das propostas sobre todos os 
temas transformadas em norma legal, as do Executivo alcançaram maior 
celeridade que as do Legislativo nas vias em que o recurso da urgência está 
disponível (complementar e ordinária) ou não (tabela 5). Na via constitucional, 
o Executivo obteve média de 315 dias, quase 3 vezes mais rápido que os 
projetos do Legislativo e mais lento apenas que proposições na via ordinária 
(as MPVs, com média de 91 dias, e os PLNs, com média de 63 dias). No caso 
dos PLs, os do Executivo obtiveram as mais rápidas tramitações (média de 
451 dias, enquanto os PLs de parlamentares superaram os 1.000 dias). 
Temas associados aos parlamentares, como os sobre homenagens ou 
simbólicos, apresentaram tramitação média prolongada (1.114 dias), 
enquanto os político-institucionais tramitaram mais rapidamente (606 dias). 

(GOMES, 2013, p. 93) 
 

Já com relação aos PLP’s ele afirma que: “Curiosamente, entre os PLPs 

convertidos em lei, os poucos que tramitaram sem urgência o fizeram bem mais 

rapidamente (média de 520,4 dias) do que os com urgência legislativa (média de 919,1 

dias)” (GOMES, 2013, p.114) 

Como mencionado nos Arts. 65 e 66 da CF/88, o processo legislativo começará 

na casa iniciadora – casa que teve a iniciativa do projeto e que será a primeira a 

discuti-la –, caso aprovado por essa, o projeto segue para a casa revisora – a casa 

revisora pode apresentar emendas ao projeto, caso o faça, o projeto volta para a casa 

iniciadora – que também debaterá sobre o projeto e decidirá pela sua aprovação ou 

rejeição. Se o projeto for aprovado por ambas as casas, o projeto seguirá para o 

Presidente da República, que decidirá se o sanciona ou o veta. Caso decida por vetar, 

total ou parcialmente, esse voltará para o Congresso Nacional, onde somente serão 

debatidos e votados os vetos do Presidente da República – este último processo é 

feito em sessões do Congresso Nacional, o que significa que é uma sessão conjunta 

entre a Câmara e o Senado –, caso aprovados os vetos, o projeto é promulgado com 

as mudanças, caso rejeitados, o projeto será promulgado no original – forma como ele 

saiu do Congresso Nacional (Vide imagem 1) 

Imagem 1: Fluxograma Constitucional da Tramitação Legislativa 
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Fonte: Material Distribuído durante as aulas de Legislação e Processo Político da UnB (2015) 

 

Sobre o processo de tramitação dentro da Câmara dos Deputados, esse está 

explicitado e detalhado no título V, capítulo I do RICD. 

Conforme art. 137 do RICD, as proposições são primeiro designadas, pela 

Mesa – que segundo o art. 14 da RICD, é órgão responsável pela direção dos 

trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara –, para as comissões 

competentes. 

Sendo essas: as comissões temáticas, que tratam sobre o mérito da matéria; a 

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) que discutirá sobre a admissibilidade e 

mérito (quando couber) das matérias – ela trata sobre a admissibilidade das matérias 

por ser a comissão responsável por discutir sobre a adequação orçamentária dos 

projetos e os seus impactos para com as contas públicas da União – e para a 

Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJC) – que assim como a CFT, 

tratará da admissibilidade e, quando couber, do mérito das matérias –, a CCJC trata 

da admissibilidade das matérias por ser a responsável por analisar a 

constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias. Por esse motivo, 
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todas as matérias devem passar pela CCJC – menos nos casos de rejeição por todas 

as comissões de mérito e não haja recurso – antes de seguirem a sua tramitação.  

Após a análise do projeto pelas comissões, se as mesmas apresentarem 

pareceres favoráveis, o projeto segue para o plenário – é necessário dizer que nem 

todos os projetos precisam passar pelo plenário antes de mudarem de casa ou irem 

para sanção, esses são os projetos com caráter terminativo, onde as comissões têm 

poder conclusivo – onde seguirá seu rito normalmente. 

Uma das diferenças na tramitação das matérias no Senado é a prerrogativa de 

despacho das matérias para as comissões, prerrogativa essa não da Mesa – como na 

Câmara – mas sim do presidente do senado, conforme consta no art. 48 da RISF.  

O ritual de tramitação dentro do Senado – conforme consta no título VIII, 

capítulo VIII do RISF – é o mesmo que o da Câmara –  de comissões para plenário e 

assim por diante –, a principal diferença está nos prazos regimentais. Os prazos do 

Senado constam no título VI, capítulo VIII, e os da Câmara no capítulo IV, seção VIII, 

subseção II. 

Por fim, é importante mencionar a tramitação de projetos em regime de 

urgência. A urgência é um instrumento muito utilizado dentro da arena legislativa, por 

retirar ou diminuir uma série de condições regimentais para a tramitação da matéria, 

tornando mais célere o processo de tramitação das mesmas. As matérias podem ter 

o regime de urgência constitucional, como previsto no art. 64 da CF/88 – quando assim 

solicitado pelo presidente da república em matérias de sua autoria, ou, como 

mencionado no art. 223 § 2°da CF/88 – nos casos de apreciação de atos relacionados 

a serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens – ou terem sua urgência 

solicitada pelos próprios membros da Câmara ou do Senado, como mencionado no 

capítulo VI do RICD e no capítulo XX do RISF. 

 

2.4 Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) 

Finalmente, para melhor compreensão deste trabalho, é necessário falar da 

Confederação Nacional das Instituições Financeiras, que é a empresa foco desse 

estudo. Entender o posicionamento da CNF e a eficácia de suas ações é o ponto 
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chave, já que é a partir da análise dessa atuação que se determinará, nos próximos 

capítulos, se o lobby realizado tem sido eficaz ou não. 

Como consta em seu site (www.cnf.org.br), a CNF foi criada em 24 de outubro 

de 1985 – época em que estava em debate os textos da nova Constituição Federal de 

1988. Com a criação da CNF, várias entidades que formam o sistema financeiro 

nacional se uniram na defesa de seus interesses na arena político-institucional. Por 

ser a entidade máxima desse sistema, ela é a responsável por representar o setor 

perante a sociedade e os estados brasileiros, além de debater sobre as grandes 

questões nacionais. É no âmbito da CNF que esses diversos agentes do sistema 

financeiro nacional conciliam seus interesses e os defendem perante o Estado. 

 

  

http://www.cnf.org.br/
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os projetos que serão analisados são alguns dos projetos considerados 

relevantes pelo lobby da CNF nos períodos de 2012 e 2013. Cada projeto terá sua 

tramitação acompanhada e, baseado no andamento desses projetos dentro do 

Congresso Nacional, apresentará uma nota. Como os projetos são acompanhados 

pela CNF desde sua criação, a tramitação dos mesmos já é considerada como distinta. 

É baseado na soma dessas notas, dividido pelo número de projetos, que será avaliada 

a eficácia do lobby da CNF perante o legislativo federal. 

 Os critérios para as notas de cada projeto é fruto do andamento dessas no 

Congresso Nacional, assim como o tempo do projeto dentro do Congresso Nacional. 

Os critérios variam de acordo com o posicionamento do lobby, podendo ser favorável 

ou contrário ao projeto. Esse posicionamento será baseado na agenda do setor 

financeiro de 2016. 

Para cada posicionamento teremos uma forma de avaliação distinta para os 

projetos. No caso de favorável, as notas aumentam baseado no andamento do projeto 

dentro do Congresso Nacional. Caso seja contrário, a nota diminui conforme a 

tramitação do projeto avança. Os critérios para as notas são: mudança de comissão 

ou comissões, mudança de casa, aprovação do projeto em ambas as casas, rejeição 

do projeto, arquivamento do projeto e projetos que foram prejudicados. 

No caso de favorável, o projeto começa com 0 pontos e os pontos serão 

distribuídos da seguinte forma: 1 ponto para cada comissão que o projeto for aprovado 

ou 3 pontos caso seja comissão especial, caso o projeto mude de casa ele passa a 

ter 5 pontos, aprovação do projeto em ambas as casas o projeto terá 10 pontos e 0 

pontos caso seja rejeitado, arquivado ou prejudicado 

Já em caso de ser contrário, o projeto começará com 10 pontos e perderá 

pontos da seguinte forma: 1 ponto por comissão em que for aprovado ou 3 pontos 

caso seja comissão especial, caso o projeto mude de casa ele passa a ter 5 pontos, 

aprovação do projeto em ambas as casas 0 pontos, 8 pontos caso seja rejeitado e 10 

pontos caso seja arquivado ou prejudicado. Portanto, o não andamento do projeto 

garante uma nota maior do que a rejeição do mesmo. 
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 O tempo médio para a provação dos projetos, mencionado no capítulo anterior, 

também será usado como base para as notas. Nesse caso, caso o projeto demore 

mais que a média ou se aproxime muito da mesma, sua nota será reduzida em 2 nos 

casos de posicionamento favorável. Nos casos de posicionamento contrário, os 

projetos não receberam nenhuma nota a mais ou e menos. 

 A média das notas dos projetos será o valor da eficácia do lobby, sendo essa 

divididas em: de 0 a 4,9 o lobby é ineficaz, 5 a 7,9 é eficaz e de 8 a 10, muito eficaz. 

Tabela 1 

Projeto Número Ano Tramitação Situação Atual Posicionamento Nota 
PL 4805 2012 http://www.camara.go

v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=562359 

 

Apensado ao PL 
2130/2011 

Contrario 8 

PL 3692 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=541268 

 

Arquivada Contrario 

 

10 

PL 5807 2013 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=581696 

 

Apensado ao PL 
37/2011 

Favorável 

 

0 

PLS 63 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=104682 

 

Rejeitada Contrario 

 

8 

 

PLS 16 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=104180 

 

Transformada em 
Norma Jurídica 

Favorável 
 

 

10 

 

PLS 83 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=104853 

 

Aguardando 
designação do 
Relator na CCJ 

Contrario 

 

9 

 

PL 3492 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=538210 

 

Apensado ao PL 
7750/2010 

Contrario 

 

9 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=562359
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=562359
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=562359
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=562359
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=541268
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=541268
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=541268
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=541268
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=581696
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=581696
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=581696
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=581696
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104682
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104682
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104682
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104682
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104180
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104180
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104180
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104180
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104853
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104853
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104853
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104853
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=538210
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=538210
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=538210
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=538210
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PL 3558 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=539121 

 

Arquivada Favorável 

 

0 

 

PLP 158 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=539501 

 

Apensado ao PLP 
133/2007 

Contrario 

 

9 

 

PLS 105 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=105080 

 

Matéria com a 
Relatoria da CAE 

Contrario 

 

10 

 

PLS 106 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=105089 

 

Rejeitada por 
Comissão em 
decisão 
terminativa  

Contrario 

 

8 

 

PLS 108 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=105092 

 

Aguardando 
designação do 
Relator na CCJ 

Contrario 

 

10 

 

PL 3793 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=543234 

 

Apensado ao PL 
2085/2011 

Contrario 

 

8 

 

PL 3842 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=544185 

 

Apensado ao PL 
2668/2003 

Favorável 

 

0 

PL 3865 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=544618 

 

Arquivada Contrario 

 

10 

 

PLC 35 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=105612 

 

Transformada em 
Norma Jurídica 

Favorável 

 

10 

 

PL 3975 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=546409 

 

Apensado ao PL 
2767/2000 

Contrario 

 

10 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=539121
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=539121
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=539121
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=539121
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=539501
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=539501
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=539501
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=539501
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105080
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105080
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105080
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105080
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105089
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105089
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105089
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105089
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105092
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105092
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105092
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105092
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=543234
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=543234
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=543234
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=543234
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544185
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544185
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544185
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544185
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544618
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544618
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544618
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=544618
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105612
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105612
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105612
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105612
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=546409
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=546409
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=546409
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=546409
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PL 3996 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=546756 

 

Aguardando 
parecer do relator 
na CCJC 

Contrario 

 

10 

 

PLS 197 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=106032 

 

Prejudicada Contrario 

 

10 

 

PLS 209 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=106093 

 

Matéria com a 
Relatoria da CMA 

Contrario 

 

9 

 

PLS 222 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=106291 

 

Prejudicada Contrario 

 

10 

 

PLS 201 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=106035 

 

Aguarda 
designação do 
relator na CEDN 

Contrario 10 

 

PLS 282 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=106771 

 

Arquivada ao final 
da legislatura 

Favorável 0 

 

PL 4348 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=553913 

 

Apensado ao PL 
4906/2001 

Favorável 1 

PL 5011 2013 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=107095 

 

Enviada à Câmara 
e Aguardando 
parecer do relator 
na CCJC 

Contrário 4 

 

PLS 324 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=107109 

 

Enviada à Câmara 
e apensada ao PL 
6930/2009 

Favorável 4 

PL 3889 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=545072 

 

Arquivada Contrario 10 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=546756
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=546756
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=546756
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=546756
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106032
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106032
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106032
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106032
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106093
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106093
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106093
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106093
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106291
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106291
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106291
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106291
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106035
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106035
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106035
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106035
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106771
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106771
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106771
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106771
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=553913
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=553913
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=553913
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=553913
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107095
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107095
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107095
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107095
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107109
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107109
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107109
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107109
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=545072
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=545072
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=545072
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=545072
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PLS 358 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=107793 

 

Matéria com a 
relatoria na CAE 

Contrario 10 

 

PL 4582 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=557471 

 

Apensado ao PL 
1645/2011 

Contrario 10 

 

PLS 365 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=107929 

 

Aguardando 
parecer do relator 
na CAE 

Contrário 10 

 

PLS 371 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=107965 

 

Prejudicada  Favorável 0 

PL 4572 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=557334 

 

Apensado ao PL 
7238/2006 

Favorável 0 

 

PL 4658 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=558626 

 

Apensado ao PL 
3601/2004 

Contrario 10 

 

PLS 396 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=108523 

 

Aguardando 
designação do 
Relator na CCJ 

Favorável 0 

 

PL 4707 2012 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=559600 

 

Aguardando 
parecer do relator 
na CFT 

Contrario 9 

 

PLS 472 2012 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=109975 

 

Aguardando 
parecer do relator 
na CCJ 

Favorável 0 

PLS 24 2013 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=110601 

 

Aguardando 
parecer do relator 
na CMA 

Contrario 9 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107793
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107793
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107793
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107793
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=557471
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=557471
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=557471
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=557471
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107929
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107929
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107929
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107929
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107965
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107965
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107965
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107965
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=557334
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=557334
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=557334
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=557334
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=558626
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=558626
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=558626
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=558626
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=108523
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=108523
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=108523
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=108523
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=559600
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=559600
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=559600
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=559600
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=109975
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=109975
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=109975
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=109975
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=110601
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=110601
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=110601
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=110601
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PL 5061 2013 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=565773 

 

Arquivada Contrario 10 

 

PLS 75 2013 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=111537 

Arquivada ao final 
da legislatura 

Contrario 10 

 

PLS 83 2013 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=111679 

 

Aguardando 
designação do 
Relator na CCJ 

Contrario 10 

 

PLS 161 2013 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=112549 

 

Aguardando 
leitura de 
requerimento 

Favorável 0 

PLS 185 2013 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=112711 

 

Aguardando 
parecer do relator 
na CAE 

Contrario 9 

 

PL 5617 2013 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=577823 

 

Apensado ao PL 
342/2003 

Contrario 10 

 

PLP 274 2013 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=577744 

 

Arquivada Contrario 10 

 

PLS 268 2013 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=113503 

 

Rejeitada por 
decisão 
terminativa 

Contrario 8 

 

PLS 277 2013 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=113568 

 

Prejudicada Contrario 10 

 

PLP 305 2013 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=585868 

 

Aguardando 
deliberação do 
recurso da MESA 

Contrario 9 

 

PLS 325 2013 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d

Arquivada ao final 
da legislatura 

Contrario 10 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565773
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565773
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565773
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565773
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=111537
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=111537
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=111537
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=111537
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=111679
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=111679
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=111679
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=111679
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112549
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112549
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112549
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112549
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112711
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112711
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112711
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112711
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=577823
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=577823
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=577823
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=577823
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=577744
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=577744
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=577744
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=577744
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113503
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113503
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113503
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113503
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113568
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113568
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113568
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113568
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=585868
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=585868
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=585868
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=585868
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113902
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113902
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etalhes.asp?p_cod_mat
e=113902 

 
PLS 264 2013 http://www.senado.gov

.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=113457 

 

Rejeitada pela CCJ 
por 
inconstitucionalid
ade 

Contrario 10 

 

PLS 394 2013 http://www.senado.gov
.br/atividade/materia/d
etalhes.asp?p_cod_mat
e=114538 

 

Prejudicada Contrario 10 

 

PLP 366 2013 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=603566 

 

Aguardando 
deliberação pelo 
PLEN do Senado 
Federal 

Favorável 6 

PL 6998 2013 http://www.camara.go
v.br/proposicoesWeb/fi
chadetramitacao?idPro
posicao=604836 

 

Transformada em 
Norma Jurídica 

Favorável 10 

Média      7,44 
Fonte: Autor com dados fornecidos pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras 

 

Como observado pela tabela acima, a média das notas dos 52 projetos é 7,44, 

o que a enquadra como eficaz segundo a metodologia utilizada. É importante dizer 

que a tramitação desses projetos, em sua totalidade, teve uma celeridade maior se 

comparado com a média mencionada (mais de 1000 dias para aprovação de PL’s com 

origem dos parlamentares e 451 para os do Executivo e 520,4 dias para aprovação 

de PLP”s sem urgência e 919,1 para os com urgência). 

Nota-se que os projetos com menor notas foram os com posicionamento 

favorável ao projeto. Isso se dá devido, entre outros fatores, ao grande número de 

projetos criados e que tramitam no Congresso Nacional, a influência de outros grupos 

de pressão e o grande número de manobras (previstas no regimento interno da 

Câmara e do Senado) que permitem postergar a análise dessas propostas. Apesar 

disso, isso tem um lado positivo quando se vê os projetos com posicionamento 

contrário, que apresentam notas maiores, também por causas dessas medidas 

protelatórias. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113902
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113902
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113457
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113457
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113457
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113457
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=114538
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=114538
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=114538
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=114538
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=603566
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=603566
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=603566
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=603566
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604836
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604836
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604836
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=604836
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Também é importante ressaltar que esses projetos podem ser de interesse de 

outros grupos e, portanto, alvo do lobby dos mesmos. Portanto, a ação desses outros 

lobbys, pode interferir positivamente ou negativamente na tramitação dos projetos e 

na eficácia do lobby da CNF. 

Apesar disso, vê-se que o lobby da CNF é eficaz. O que mostra que o lobby é 

um instrumento de representação de interesses importante e eficaz, caso seja 

aplicado da forma correta. Portanto o lobby deve ser pensado como uma forma 

relevante de se representar interesses e defendê-los perante o Legislativo brasileiro e 

que deve ser incentivado e regulamentado. 
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4.CONCLUSÃO 

 

 

 Baseado nos dados coletados e analisados e nas informações dadas, vê-se 

que o lobby é, segundo a metodologia utilizada, um instrumento importante e eficaz 

na representação de interesses perante a esfera pública, sobretudo no Legislativo. 

Para isso, é necessário que o lobby seja organizado, tenha interesses definidos e 

conte com pessoal qualificado, além de outros fatores. 

 É importante que o lobby se torne uma forma mais comum de representação 

de interesses, não só pelo próprio poder público e empresas (que detém mais recursos 

para montar escritórios ou áreas de lobby dentro de suas estruturas), mas também 

pela população na luta pelos seus direitos e interesses, além de um meio de mostrar 

insatisfação com as decisões tomadas pelo Estado. 

 Este trabalho teve como intuito, além de mostrar se o lobby é eficaz, incentivar 

estudos nessa área. Esse estudo só analisou alguns dos projetos da CNF e suas 

tramitações, sem poder observar a atuação de outros grupos de pressão sobre esses 

projetos e suas influências. 

O que podemos questionar é se a ação de um lobby pode ser suficiente para a 

aprovação ou rejeição de um projeto e qual o grau de influência de cada grupo perante 

o Legislativo. Uma pesquisa futura pode estudar alguns projetos e tentar mensurar e 

classificar a influência desses grupos e saber se existe a preponderância de um grupo 

ou de alguns no Legislativo. 

Além disso, podem-se fazer pesquisas que tenham o intuito de mensurar essa 

eficácia no Executivo, especialmente no Brasil, que apresenta um Executivo inflado e 

que se mostra muito presente no Legislativo, principalmente na forma de Medida 

Provisória.  

É interessante que sejam feitos mais estudos para verificar a eficácia do lobby, 

sua atuação e que abarquem um número maior de projetos, além de analisar a 

influência desses grupos em algum projeto especifico ou em vários. 
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