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São Paulo, 23 de setembro de 2019 
 
Ao Exmo. Senhor Vereador Aurélio Nomura 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
 
Assunto: Resposta ao Ofício CCJLP nº 141/2019 – Considerações sobre o PL 447/2017. 

Excelentíssimo Senhor, 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social desde sua fundação, em 1998, 
acompanha com grande interesse e participa ativamente das discussões referentes aos 
marcos regulatórios de combate à corrupção e de transparência no Brasil, com o intuito 
de aperfeiçoar a transparência e integridade das relações entre os setores privado e 
público. Como parte de nossa missão, acreditamos que empresas podem - e devem - 
desempenhar um papel importante no combate à corrupção, atuando para promover um 
mercado mais íntegro e ético. Nesse sentido, em 2005 criamos o Pacto Empresarial pela 
Integridade e contra a Corrupção que congrega atualmente 400 signatárias e que define 
um conjunto de diretrizes e procedimentos que devem ser adotados pelas empresas no 
relacionamento com o poder público. Com o propósito de desenvolver estratégias para 
apoiar as empresas signatárias, criamos o Grupo de Trabalho do Pacto Empresarial pela 
Integridade e contra a Corrupção. Entre suas funções está a de auxiliar na implementação 
de políticas de promoção da integridade e combate à corrupção e mobilizar empresas e 
entidades empresariais e, nesse sentido, articula o interesse das empresas que querem 
ser protagonistas e se envolver nesse processo de transformação e de avanço no sistema 
de integridade nacional. 

Entendemos que o debate acerca da regulamentação da atividade de defesa de 
interesses é essencial para o aprimoramento do processo democrático e da integridade 
das relações entre o setor privado e os órgãos públicos. A conjuntura atual do país aponta 
a necessidade de construirmos um sistema mais integro e transparente de forma a 
combater relações ilegais e antiéticas entre o setor público e o setor privado no Brasil. O 
Instituto Ethos acredita que, no exercício da democracia, os grupos podem e devem 
defender seus interesses de forma legítima na medida em que isso proporciona mais 
discussões, debates e participação política. Nesse sentido, a regulamentação da atividade 
de defesa de interesses (lobby) visa evitar desvantagens competitivas indevidas e acesso 
privilegiado (e ilegal), equilibrar as oportunidades de acesso e dar transparência sobre os 
diferentes interesses que estão sendo defendidos e sobre quem os defende, além de 
reduzir riscos de atos ilícitos e ilegais, como corrupção e pagamento de propina. É 
fundamental que essa mobilização em direção da transparência venha acompanhada de 
um aprofundamento de nosso marco legal, que reforce e corresponda a esses esforços. 

Diante do exposto acima, destacamos os elementos fundamentais a serem considerados 
na nova regulamentação: 

1. O princípio da transparência deve permear todas as etapas do processo. Todos os 
registros de credenciamento e de solicitações de audiência devem estar 
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disponíveis, incluindo a lista de credenciados, entidades e interesses a serem 
defendidos, audiências realizadas pelo representante, documentos, atas e 
relatórios, entre outros. 

2. O processo de credenciamento é importante ser bem descrito e não impeditivo, 
permanecendo disponível a qualquer cidadão e não configurando uma barreira à 
participação ampla dos diferentes atores. 

3. O princípio da paridade de acesso deve ser preservado na regulamentação, sendo 
necessário que se estabeleça mecanismos de igual espaço e oportunidade a 
partes que representem interesses conflitantes na formulação de política pública 
e propostas legislativas. 

4. A preservação de relações que estabeleçam princípios de integridade na 
interação entre os agentes públicos e representações da sociedade, evitando-se 
os casos de conflito de interesse e estabelecendo-se mecanismos de 
"quarentena" de 24 meses.  

Por fim, sugerimos que toda a regulamentação seja construída com base nos princípios 
de transparência e integridade, de forma que sempre se estabeleçam procedimentos 
para que as informações sejam acessíveis a qualquer tempo, por qualquer cidadão, sem 
que imponha qualquer tipo de restrição ou procedimento necessário para obtenção da 
informação ou participação. 

Também é importante que as informações atendam aos princípios da Lei de Acesso à 
Informação, com disponibilização inclusive pela internet, em tempo real, formato aberto, 
de forma a incentivar todas as formas de controle social que contribuíam para a 
construção de uma sociedade mais íntegra, justa e sustentável. 

Encaminhamos sugestões para que Vossa Excelência possa, no uso de suas atribuições, 
considerá-las para a elaboração de proposta de regulamentação da atividade de lobby e 
colocamo-nos à disposição para seguirmos contribuindo com essa discussão.  

Atenciosamente, 

 

 
    
Paula Oda 
Coordenadora de Projetos em Práticas Empresariais e Políticas Públicas  
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 


