
TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE CONFLITO DE INTERESSES, TIPIFICAÇÃO 
DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E REGULAMENTAÇÃO DO LOBBY 

 
 

Conflito de Interesses (PL 7528/2006)  

O Poder Executivo federal apresentou o PL 7528/2006 ao Congresso Nacional em 
27/10/2006. O despacho inicial da Presidência da Câmara dos Deputados 
determinou que a proposição deveria tramitar conclusivamente pela Comissão 
de Administração, Trabalho e Serviço Público (CTASP), seguida pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). O texto original do referido projeto 
de lei foi aprovado pela CTASP em 12/09/2007, Relator Deputado Tarcísio 
Zimmerman (PT/RS), e pela CCJC em 18/12/2007, Relator Deputado Maurício 
Rands (PT/PE). Em 19/02/2008, o Deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ) apresentou 
recurso para a apreciação do projeto de lei pelo Plenário. Tendo em vista que é 
vedada a edição de medida provisória sobre a matéria nela versada, em atenção 
ao disposto no art. 246 da Constituição da República, a proposição poderá ser 
deliberada em sessão extraordinária. Após a conclusão da tramitação na Câmara, 
o projeto segue para o Senado Federal. 

  

Tipificação do Crime de Enriquecimento Ilícito (PL 5586/2005): 

O Poder Executivo federal apresentou o PL 5586/2005 ao Congresso Nacional em 
04/07/2005. A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em 07/07/2005, 
determinou seu apensamento ao PL 5363/2005, de autoria do Deputado 
Eduardo Valverde (PT/RO), que versa sobre idêntica matéria. Ambas proposições 
foram aprovadas na CTASP em 03/05/2007, com substitutivo do Relator 
Deputado Edinho Bez (PMDB/SC), e na CCJC em 23/08/2007, Relator Deputado 
Maurício Rands (PT/SP). Desde então, aguardam apreciação pelo Plenário da 
Câmara. Tendo em vista que norma penal não pode ser objeto de medida 
provisória (CR/1988, art. 62, § 1, inciso I, alínea “b”), as proposições podem ser 
deliberadas em sessão extraordinária. Após a conclusão da tramitação na 
Câmara, o projeto segue para o Senado Federal. 

  

Regulamentação do Lobby 
Tramitam no Congresso Nacional três projetos de lei e sete propostas de 
mudança do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que visam à 
regulamentação do lobby, com destaque para o PLS 203/1989, de autoria do 
então Senador Marco Maciel (DEM/PE), e o PL 1202/2007, do Deputado Carlos 
Zarattini (PT/SP). 



O PLS 203/1989 foi aprovado pelo Senado Federal em 12 de dezembro de 1990 
e, posteriormente, encaminhado à Câmara dos Deputados, onde passou a 
tramitar como PL 6132/1990. Em apreciação conclusiva pela CCJR da Câmara, no 
dia 16/06/1993, o referido PL foi considerado inconstitucional e injurídico, 
segundo o parecer do então Deputado Moroni Torgan, aprovado por 
unanimidade na Comissão. Em 24/08/1993, o Deputado Paes Landim apresentou 
recurso contra a deliberação da CCJR e, desde então, encontra‐se pendente de 
apreciação pelo Plenário da Câmara. 

Por sua vez, o PL 1202/2007 iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados em 
30/05/2007, devendo ser apreciado conclusivamente pela CTASP e pela CCJC. Em 
26/11/2008, aprovou‐se na CTASP o parecer favorável do Deputado Milton 
Monti (PR/SP). Em 02/12/2008, a proposição foi encaminhada para a CCJC, 
sendo designado como Relator o Deputado Cesar Colnago (PSDB/ES), e, desde 
então, aguarda a apresentação do respectivo parecer. 

 


