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fSTADO CU *0 PAOio Lobistas e 
i. Torna-se cada vez mais extenso 

onúmero, assim como intenso o tra
balho dos "grupos de pressão" — os 
lobbies —, que procuram defender 
seus interesses específicos Junto aos 
constituintes. CNBB, Forças Arma
das — com representações singulares 
de Marinha, Exército e Aeronáutica 
—, Polícias Militares, empresariado 
—-com representações específicas de 
setores, como o industrial, o comer
cial, o agrícola, o financeiro —, enti
dades sindicais trabalhistas — com 
assessoramento parlamentar já or
ganizado, em moldes ao do Dieese—, 
associações feministas, grupos de 
censores federais e mais um sem-nú-
mero de entidades vão-se acercando 
dos que têm a responsabilidade de 
elaborar nossa futura Carta Magna, 
tentando f azê-los nela introduzir dis
positivos que lhes assegurem deter
minados direitos ou que de alguma 
fghna possam resolver-lhes determi
nados problemas. 

, A atividade dos lobbies é reco
nhecida como legal e legítima nas 
democracias representativas con
temporâneas, especialmente nos Es
tados Unidos da América, onde é re

gulamentada até com muitos porme
nores. De um modo geral, a legisla
ção norte-americana sobre o assunto 
exige que a atividade lobista seja fei
ta às claras, com a divulgação públi
ca dos intermediários a respeito dos 
grupos de interesses que estão a de
fender Junto aos congressistas — in
teresses esses que lá podem ser, até 
mesmo, de empresas ou governos es
trangeiros. 

Se admitimos a atividade lobista 
como prática normal nas democra
cias, isso não nos impede de reconhe
cer que no Brasil, precisamente em 
nossas atuais circunstancias polítl-
co-institucionais, os lobbies que es
tão a pressionar os constituintes po
dem comprometer o princípio da re
presentatividade popular da Consti
tuinte; e antes de serem mostra de 
uma efetiva participação democráti
ca do corpo social brasileiro em nos
so processo de institucionalização 
político-jurídica, mais demonstram 
um distorcido processo de corporati-
vteação de nossa sociedade. 

Para que melhor entendamos es
tas circunstancias é necessário que 
façamos a fundamental distinção: a 

Constituinte 
Assembleia Constituinte recebeu pe: 

la via da representação popular sua 
soberania para com ela construir a 
Lei Fundamental do País. Por sua 
própria natureza, um texto constitu
cional há que cuidar dos Interesses 
gerais da cidadania, e não dos inte
resses específicos de cada um dos 
sem-número de grupos em que se di
vide o corpo social. Interesses diver
sos — ou adversos entre si — que 
devem ser harmonizados segundo a 
capacidade de generalização diga
mos neutra, imparcial do texto cons
titucional, sob os princípios da isono-
mia e da eficácia erga omnes, e não 
em função do maior ou menor poder 
de organização ou do grau de empe
nho das entidades lobistas. 

Coisa diversa — e neste caso sim, 
perfeitamente legítima, como ocorre 
nas democracias — é a atividade dos 
"grupos de pressão" exercida sobre o 
trabalho do Legislativo ordinário, 
vale dizer, da Câmara dos Deputa
dos, do Senado ou do Congresso: de
terminados direitos e/ou interesses 
grupais, setoriais, devem ser norma-
tlzados por legislação ordinária. As 
leis ordinárias, que ao contrário do 
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texto constitucional são mais facil
mente mutáveis e devem adaptar-se 
às mudanças que se processam na 
dinâmica de vida da sociedade, para 
que sejam elaboradas pelos legisla
dores, necessitam de prévios estudos 
específicos, de informações qualifi
cadas, que melhor podem ser forneci
das pelos grupos e entidades sociais 
as quais elas mais afetam. A ativida
de lobista, neste caso, pode ser en
tendida como uma útil e espontânea 
assessoria parlamentar, um canal le
gítimo para um fluxo de Informações 
destinado a aperfeiçoar a função de 
lege ferenda dos detentores de man
dato popular Junto ao Poder Legisla
tivo. 

Necessário é que os constituin
tes, que acumulam as funções ordi
nárias de congressistas, saibam dis
tinguir bem o lado da participação 
legítima e o lado da intromissão in
débita, de feição corporativista, dos 
lobbies — sendo evidente que este 
último aspecto se refere a pressão 
exercida sobre o trabalho constituin
te, ameaçando comprometer seus 
princípios de soberania e representa
tividade popular. 


