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Só possui vocação política quem tem a certeza de não se abater, mesmo que  
o mundo, na sua opinião, se revele demasiadamente vil ou estúpido para  
merecer o que ele pretende oferecer-lhe. Só possui vocação política aquele  
que reage a isso e é capaz de dizer: “Apesar de tudo”. (Max Weber)



RESUMO

Esse trabalho partiu do estudo da Teoria das Elites para compreender a existência de 

grupos minoritários que centralizam o poder de decisão no Congresso Nacional. A partir da 

análise comparativa das publicações do DIAP Os Cabeças do Congresso Nacional, de 1994 a 

2009, foram identificados os principais fatores definidores da elite parlamentar.  Buscou-se 

conferir  a  importância  dos  espaços  institucionais  para  a  constituição  desta  elite.  Foram 

cruzados os dados do DIAP com os da Câmara dos Deputados referentes cargos formais de 

membros da Mesa Diretora, presidência de Comissões Permanentes, Especiais e de Inquérito, 

e Lideranças partidárias, do governo ou da minoria. Concluiu-se que os cargos formais são 

importantes  para  se  exercer  o  poder  político,  mas  isoladamente  não  são  suficientes  para 

compor  a  elite.  Atrelado  ao  cargo  é  necessária  a  presença  de  faculdades  especiais  dos 

deputados, qualidades que viabilizem a prevalência de suas preferências no processo decisório 

do Poder Legislativo. À luz da teoria das elites, os dados também identificaram a existência 

de uma elite à testa dos “Cabeças”, ou seja, uma espécie de oligarquia, como disse Michels 

(1982)  dentro  da  própria  elite,  composta  pelos  parlamentares  mais  experientes,  mais 

habilidosos e, quando analisados no âmbito dos cargos formais, é evidenciado a relevância 

dos cargos de Presidente da Casa, Primeiro–Secretário e Líderes partidários frente aos outros 

analisados. 

. 
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1 INTRODUÇÃO

Esse estudo é fruto do interesse em compreender o processo legislativo sob uma ótica 

ampliada e descobrir os principais fatores políticos que influenciam o processo decisório no 

Congresso Nacional brasileiro. Estuda-se, sob a luz da Teoria das Elites, como é distribuído o 

poder dentro do parlamento e como são preenchidos os principais espaços de decisão.

Parte-se  da  hipótese  de  que  os  espaços  de  tomada  de  decisão  no  parlamento  são 

centralizados em alguns núcleos de congressistas que dispõem de cargos formais e informais 

dentro das Casas Legislativas. Ao fazer uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de poder 

político, classe política e a própria teoria das elites, são analisados quinze anos de publicações 

do  Departamento  Intersindical  de  Assessoramento  Parlamentar  (DIAP),  chamadas  de  Os 

Cabeças do Congresso Nacional, que identifica os parlamentares mais influentes do Poder 

Legislativo.  

O objeto específico é fazer uma reflexão sobre a importância dos cargos institucionais 

da Câmara dos Deputados. Ou seja, compreender em que medida a investidura nos cargos de 

líderes partidários, presidentes de comissões permanentes, especiais e de inquérito e membros 

da Mesa Diretora são importantes para o deputado se tornar um parlamentar influente dentro 

da Casa. 

O Capítulo 2 é reservado para o Marco Teórico do estudo. Ele é dividido na seção 2.1 

“Do Poder Político”, que conceitua o poder sob a ótica de quem governa. Para isso, o poder 

político  é  afirmado  como um recurso  que  viabiliza  a  participação  no processo  decisório, 

possibilitando influenciar  o comportamento dos outros para alcançar  algum objetivo.  Essa 

seção se desdobra nas seções 2.1.1 “A elite parlamentar à luz da Teoria das Elites”, que define 

a teoria das elites e a analisa sob o viés dos fatores que compõe a elite parlamentar brasileira.

O Capítulo 2 ainda contém a seção 2.2 “Gaetano Mosca e a Classe Política, em que é 

teorizada  a  teoria  elitista  de  uma  maneira  focada  na  obra  do  autor,  conceituando  o  que 

chamou de classe política e enfatizando o fator da organização. A seção 2.3 “Vilfredo Pareto e 

a  Elite  Governante”  também  analisa  a  teoria  do  autor  detalhadamente,  trabalhando  os 

conceitos de elite governante e elite não-governante e de circulação entre classes. 

A seção 2.4 do Capítulo 2, “Robert Michels e a Lei de Ferro da Oligarquia” trata da 

teoria de Michels sobre as organizações partidárias, enfatizando o seu caráter oligárquico. São 

trabalhados os conceitos de minoria dirigente, participação política e especialização. A seção 
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2.5  “Wright  Mills  e  as  Altas  Rodas  do  Poder”,  estuda  a  teoria  do  autor,  enfatizando  a 

importância da posição ocupada dentro de instituições políticas para o efetivo exercício do 

poder.  A seção 2.6 “A Crítica da Teoria das Elites” faz uma reflexão sobre a teoria estudada,  

ressaltando a importância da teoria pluralista e as compatibilidades entre elas.

O Capítulo 3 “Processo Legislativo da Câmara dos Deputados” trabalha o conceito 

sociológico  de  processo legislativo  e  faz uma discussão  sobre os  cargos  institucionais  da 

Casa. 

O  Capítulo  4  “O  DIAP  e  seu  contexto  histórico”  explica  a  fonte  documental  da 

monografia – as publicações do DIAP -, de uma maneira contextualizada, utilizando dados 

diversos,  inclusive  contando  com  o  método  qualitativo,  que  fez  uso  de  entrevista  semi 

estruturada com a técnica do uso do gravador. A seção 4.1 “A metodologia do DIAP” analisa 

a metodologia da pesquisa do DIAP.

Finalmente  o Capítulo 5 “Cruzamento  e análise  dos dados” explica  a  metodologia 

utilizada para esta pesquisa, analisa os dados coletados e apresenta os resultados.
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 Do Poder Político

É  importante  a  conceituação  de  poder  político  sob  a  ótica  de  quem  governa  as 

instituições.  O  poder  político,  mais  do  que  um  assunto  central  na  Ciência  Política 

contemporânea, foi o foco de estudiosos como Aristóteles, na Idade Antiga, e Maquiavel, na 

Idade  Moderna.  Ainda  nos  dias  atuais,  ele  é  constantemente  estudado  para  alimentar  as 

reflexões sobre a cultura política e as instituições democráticas contemporâneas.

O  poder  político  no  Congresso  Nacional  brasileiro  é  distribuído  de  maneira 

assimétrica  entre  os  parlamentares  e  a  capacidade  de  influenciar  o  processo  decisório  é 

concentrada em um grupo de pessoas que constituem a elite parlamentar.

Poder,  na  Ciência  Política,  é  visto  como o  fator  de  influência  e  participação  nos 

principais  processos  decisórios.  Trata-se  de um instrumento  de  se fazer  prevalecer  certas 

preferências nas decisões políticas. Para isso, o poder é capaz de influenciar o comportamento 

das pessoas para que ajam de acordo com uma vontade. Pode ser instituído de várias maneiras 

numa  sociedade,  necessitando  de  legitimação,  mesmo  que  pela  força,  para  ser  exercido. 

Segundo Lassweel (1979), poder é a participação no processo decisório, pois este processo é 

restrito àqueles que possuem atributos específicos.  Para Bobbio (2007),  poder é entendido 

como  a  capacidade  de  influenciar  o  comportamento  dos  outros,  tendo  em  vista  o 

acontecimento de algo que deseja.

Nesse estudo sobre as alocações de poder no processo legislativo,  poder é entendido 

como um recurso que viabiliza  a participação nos processos decisórios,  de maneira  a dar 

capacidade para quem o detém de influenciar as decisões dos outros parlamentares e atores 

políticos a favor de uma estratégia. 

Esse viés vai ao encontro da definição proposta por Weber (1999, p. 32), segundo a 

qual  poder “significa toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, 

mesmo  contra  resistências,  seja  qual  for  o  fundamento  dessa  probabilidade”.  Quando  se 

mensura e chega a um resultado de que há a imposição da vontade de um grupo sobre outro, 

tem-se dominação. 
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Para Weber (1999), há três tipos puros de dominação legítima, que são: a de caráter 

legal,  baseada  na  legitimidade  formal  dentro  de  um  ordenamento  jurídico;  a  de  caráter 

tradicional,  baseada  na  crença  e  nos  costumes  da  sociedade  e;  por  fim,  a  de  caráter 

carismático,  baseada  em tipos  de  veneração  de  perfil  exemplar  considerado  numa ordem 

social.

A legitimidade do poder nas instituições políticas modernas aparentemente mescla as 

tipologias  de  dominação  colocadas  por  Weber.  O  político,  ao  assumir  o  poder  formal, 

instituído de formal legal, faz uso de caráter carismático ou tradicional para se manter no 

poder e/ou alcançar postos de decisão dentro da instituição a que pertence. 

Os  indivíduos  que  compõem a  elite  governante  possuem e  desenvolvem atributos 

especialmente valorizados por cada cultura. Tais atributos abrem espaço para o exercício do 

poder.  Dentro  do  Poder  Legislativo,  mais  especificamente  da  Câmara  dos  Deputados,  há 

espaços  para  o  desenvolvimento  de  tais  habilidades  políticas.  Um parlamentar  habilidoso 

geralmente  precisa somar ao seu potencial  um cargo formal  que o permita  influenciar  as 

principais decisões do processo legislativo. 

São considerados cargos formais, para fins desse trabalho, os cargos da Mesa Diretora, 

das presidências das comissões permanentes, especiais e de inquérito e os líderes partidários, 

do governo e da minoria. São espaços decisórios institucionalizados, seletivos e restritos. A 

partir de 1º de fevereiro do primeiro e terceiro ano legislativo a Câmara se reúne em sessão 

preparatória para eleger seu presidente e demais membros da mesa diretora. As comissões 

permanentes  elegem  seus  presidentes  e  vice-presidentes  a  cada  sessão  legislativa,  sendo 

vedada a reeleição. São constituídas segundo o princípio da proporcionalidade partidária. A 

designação  dos  líderes  cabe  a  cada  partido  ou  bloco  parlamentar.  E  as  presidências  das 

comissões especiais, e de inquérito,classificadas como comissões temporárias, acontecem ao 

longo da legislatura.

É difícil a tarefa de se medir e classificar aqueles que são de fato os decision-makers e 

aqueles que não são. Para atingir esse objetivo, esse trabalho utilizou como base documental a 

pesquisa  do  Departamento  Intersindical  de  Assessoramento  Parlamentar  (DIAP),  cujas 

publicações anuais do período de 1995 a 2009 denominadas Os Cabeças do Congresso, foram 

detalhadamente analisadas. 

2.2 A Elite Parlamentar à luz da Teoria das Elites
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Os teóricos das elites consideram que nas mais diversas sociedades, independente da 

complexidade  de  cada  uma,  existem duas  classes  de pessoas:  a  dos  governantes  e  a  dos 

governados. O grupo dos governantes possui características que são especiais e determinantes 

para  a  sua  constituição.  Os  seus  membros  possuem  qualidades  e  habilidades  no 

desenvolvimento  de  suas  atividades  que  são  superiores  àquelas  da  maioria  da  população. 

Além disso, a forma de recrutamento ou acesso a esse grupo, que sempre é minoritário na 

sociedade, é restritiva e bastante selecionadora, implicando na sua baixa taxa de renovação ao 

longo do tempo. 

Em todas as sociedades – desde as parcamente desenvolvidas, que mal 
atingiram os primórdios da civilização, até as mais avançadas e poderosas – 
aparecem duas  classes  de  pessoas:  uma  classe  que  dirige  e  outra  que  é 
dirigida.  A  primeira,  sempre  menos  numerosa,  exerce  todas  as  funções 
políticas,  monopoliza  o  poder,  e  goza  das  vantagens  que  o  poder  traz 
consigo, enquanto a segunda, mais numerosa, é dirigida e controlada pela 
primeira, de maneira ora mais ou menos legal, ora mais ou menos arbitrária e 
violenta, e supre aquela, pelo menos aparentemente, com meios materiais de 
subsistência  e  com  o  instrumental  necessário  à  vitalidade  do  organismo 
político (MOSCA, 1966, p. 51).

Parte-se  do  pressuposto  de  que  ao  lado  da  aparente  homogeneidade  entre  os 

parlamentares, há um grupo seleto que se destaca e se diferencia por atributos dos quais tem 

domínio. Trata-se de espécies de “capitais” que são aportados por esses atores sociais aos 

processos de interações que se estabelecem no interior da Câmara dos Deputados. Dentre os 

513  deputados  eleitos  a  cada  quatro  anos,  apenas  alguns  deles  preenchem  determinados 

espaços  de  poder.  Apesar  de  haver  uma  alternância  na  Casa  de  nomes  que  ocupam, 

periodicamente, os cargos formais, ou relatam matérias importantes, na realidade, aqueles que 

permanecem,  ao  longo  do  tempo,  dentro  do  grupo  seleto  de  quem  lidera  as  principais 

decisões, são poucos e podem ser metodologicamente identificados.

Neste sentido, a elite parlamentar é composta por deputados e senadores que detêm 

recursos  de  poder  e  exercem influência  determinante  nas  principais  decisões  políticas  do 

Congresso  Nacional.  Eles  possuem  uma  força  política  que  pode  ser  atribuída  às  suas 

respectivas  histórias,  às características  de cada  partido,  às  realidades  locais  de suas  bases 

eleitorais, às suas qualidades pessoais e aos espaços institucionais que ocupam em cada Casa. 

Segundo Messenberg (2002), a elite  parlamentar é composta por aqueles se destacam dos 
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demais membros do Congresso Nacional em função das posições que ocupam, dos interesses 

que representam ou da reputação alcançada. 

Para esse trabalho,  são analisadas  as qualidades  pessoais e os cargos institucionais 

como  os  principais  fatores  de  poder  dentro  da  Câmara  dos  Deputados1.  Considera-se  a 

hipótese de que os espaços de influência se dão a partir da posição nos cargos institucionais 

da Casa, ou seja, dos cargos formais, além das práticas que criam recursos de poder, como a 

posse individual de “faculdades especiais” que são valorizadas e reconhecidas entre os pares.

Sendo  assim,  além  da  ocupação  dos  postos  formais  de  poder  no  Congresso, 

Messenberg  chama  atenção  para  outros  fatores  que  também  são  muito  importantes  para 

pertencer à elite: a capacidade de articulação, o saber especializado, a experiência política, o 

poder de oratória e a representação de determinados interesses.

Vilfredo Pareto (1966), o primeiro estudioso a utilizar o termo “elite”, classificou em 

níveis  o  desempenho  das  pessoas  em seus  respectivos  ramos  de  atividades  e  agrupou as 

pessoas  em  classes  hierarquizadas.  O  grupo  das  pessoas  com  os  mais  altos  índices  de 

desempenho foi chamado de elite.  A elite, por sua vez, foi considerada por ele dividida em 

governante, composta daqueles que se dedicam à atividade política, e a elite não-governante, 

composta daqueles que possuem altos índices de desempenho de suas atividades em outros 

ramos que não o da política. 

Para  ele,  as  diversas  classes  de  elite,  políticas,  econômicas  e  intelectuais,  se 

intercambiam e atingem um equilíbrio. É a circulação das elites que assegura o equilíbrio e a 

longevidade do corpo social, necessitando haver uma pequena, mas constante, circulação das 

classes,  de  maneira  em que  a  classe  dominante  absorva  apenas  um pequeno  número  de 

indivíduos da classe inferior a fim de que ela fique privada de lideranças. 

 Gaetano  Mosca  (1966),  um  dos  fundadores  da  Teoria  das  Elites,  despertou  o 

conhecimento da Ciência Política para o fator da organização como elemento essencial para a 

classe dirigente. O estabelecimento da classe dirigente, que corresponde ao grupo minoritário 

da sociedade, se deve majoritariamente pela habilidade em se organizar. E isso só é possível 

por ser bem menos numerosa que a maioria. O grupo da maioria, por sua vez, é tão populoso 

que não consegue se organizar, sendo fadado a ser governado pela minoria organizada. 

A maioria no máximo consegue ser liderada por alguns que se utilizam da demagogia 

ou acabam por atropelar vontades individuais frente a um objetivo comum que, ao longo do 

tempo, vai se distanciando do motivo que a uniu. 

1 Quando a autora fala em “qualidades pessoais”, se refere a conotação pessoal que a Teoria das Elites dá ao  
mérito dos indivíduos membros do grupo dirigente. Não se descarta, porém, uma interpretação mais sociológica,  
que considera o indivíduo fruto de uma ação coletiva, constituído das interações no meio social em que vive.
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De acordo com Mosca, existe ainda um segundo círculo de poder que é interno à elite 

dirigente.  Ou seja, dentro da classe política, há aqueles que ficam “à testa do Estado”, ou 

melhor, que se destacam como os chefes do poder político de fato. Para isso, esses líderes 

precisam buscar apoio político dentro do círculo elitista a que pertencem. É especialmente 

este último ponto que será analisado neste estudo: a forma de alocação do poder de decisão 

dentro da Câmara dos Deputados. 

Wright Mills (1975), em sua análise do exercício do poder, dá importância especial à 

ocupação dos cargos formais dentro de uma instituição política. Considerou elite o grupo que 

ocupa os postos de comando dentro de uma instituição.

Ao estudar o Congresso dos Estados Unidos, Mills (1975) afirma que:

 [...]  os presidentes das principais comissões são a elite dos membros do 
Congresso.  Em  suas  mãos  estão  os  poderes-chaves  de  legislar  como  de 
investigar. [...]. O poder político ampliou-se e passou a ser mais decisivo, 
mas não o poder do político profissional no Congresso. A força considerável 
que continua nas mãos de alguns congressistas é hoje dividida com alguns 
outros  atores  políticos:  há  o  controle  da  legislação,  centralizado  nos 
presidentes de comissões (MILLS, 1975, p. 304-306).

Em  consonância  com  Messenberg,  que  concebe  o  Parlamento  como  “lócus 

privilegiado  para  o  confronto  de  interesses  e  como  áreas  de  compromissos,  (...)  terreno 

propício para a emergência de lideranças políticas” (2002, p. 23), esse estudo visa demonstrar, 

à luz da teoria das elites, que as lideranças políticas dentro do parlamento emergem por razões 

que lhes são próprias, como as capacidades especiais de cada líder, e também pela estrutura da 

instituição, que favorece a surgimento desses líderes e, não menos importante, a manutenção 

deles na liderança dos processos decisórios.

2.3 Gaetano Mosca e a Classe Política

A Teoria  das Elites  surgiu do contexto de combate  ao avanço do Socialismo,  das 

idéias Marxistas e movimento operário, para dar resposta à luta pela participação das massas 

trabalhadoras no processo político. Os principais estudiosos dessa doutrina são os italianos 
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Gaetano  Mosca2 (1966),  Vilfredo  Pareto  (1966),  o  alemão  Robert  Michels  (1982)  e  o 

americano Wright Mills (1975). Eles trouxeram uma nova concepção de poder político que se 

afastou da tradicional  concepção de igualdade entre  as pessoas,  entendendo os indivíduos 

como seres diferentes entre si por natureza3. 

Esse trabalho estuda a Teoria das Elites, com a consciência de seus limites e com a 

sinceridade metodológica de que ela é o início ou subsídio para um estudo mais profundo, sob 

outros vieses, das sociedades políticas contemporâneas.

E  mesmo  na  sua  forma  rudimentar,  essa  teoria  representou  uma 
ruptura com o passado, ajudou nos estudos políticos a cumprir a passagem 
do doutrinarismo abstrato à análise das forças reais, exprimiu um núcleo de 
verdade que não cessou de dar novos frutos (BOBBIO, 2002, p. 237).

O  objetivo  da  teoria  de  Mosca  (1966)  é  refutar  a  teoria  democrática  moderna 

idealizada.  Ele  desconstrói  o  princípio  democrático  de  eleição  por  sufrágio  universal,  ao 

ressaltar as dificuldades de surgirem novas lideranças. Segundo ele, a democracia não veio em 

contraponto com a estabilidade das elites,  pois “os candidatos bem sucedidos nas eleições 

democráticas são quase sempre os que possuem as forças políticas acima enumeradas, que 

muitas vezes são hereditárias”. (MOSCA, 1966, p. 62).

Mosca explicou a natureza da classe dirigente e inaugurou a teoria elitista baseada no 

fator  da  organização  da  classe  política.  O  domínio  de  uma  minoria  sobre  a  maioria  é 

inevitável a todas as sociedades, mas só é viável pela existência do fator organização, inerente 

a minoria, capaz de se organizar, ao contrário da massa, que é desorganizada. 

Entendeu por organização a soma dos mecanismos de coesão e exercício do poder por 

parte dos membros pertencentes à classe política, ou melhor, como explicou Bobbio (2007) ao 

interpretar Mosca: 

2 Pode-se  dizer  que  a  teoria  da  Classe  Política  de  Gaetano  Mosca  (1966)  estreou  a  Ciência  Política 
contemporânea, sendo a teoria de Mosca o início de uma nova interpretação da realidade política.

3 É importante considerar que o início do século XX foi um cenário de sociedade pré-industrial, em que 
o poder  político e  o poder  econômico estavam concentrados  nas  mãos dos mesmos grupos e isso facilitou 
entender o exercício do poder. Atualmente as sociedades estão organizadas de forma cada vez mais complexas, 
como por exemplo, com o fortalecimento do poder da tecnocracia nos Estados e a valorização do conhecimento 
especializado.  Estamos na era em que o conhecimento e a informação são fontes de poder como nunca foi 
considerado com tal intensidade anteriormente. 
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entendendo por organização, tanto o conjunto de relações de interesse que 
induzem  os  membros  da  classe  política  a  coligarem-se  entre  si  e  a 
constituírem  um  grupo  homogêneo  e  solidário  contra  a  mais  numerosa, 
dividida,  desarticulada,  dispersa  e  desagregada  classe  dirigida,  como  o 
aparelho  ou  máquina  estatal  da  qual  se  serve  a  classe  política  como 
instrumento para a realização de seus próprios fins (BOBBIO, 2007, p. 386).

Organizada,  chamou  de  classe  política a  classe  dirigente  e  analisou  o  seu 

comportamento no poder. Considerou fundamental a conquista, por parte da classe dirigente, 

da  legitimidade  para  deter  o  poder  político,  para  que  seja  respeitada  e  que  tenha 

governabilidade. Essa legitimidade é alcançada por meio do apoio da classe governada. Sendo 

assim, não há governo sem levar em consideração as demandas das massas governadas.  

Não existe um governo de maioria. Se um governo de minoria sofresse uma revolução 

por pressão de massas, inevitavelmente nasceria no seio da sociedade e de sua massa, uma 

minoria  organizada  capaz  de  monopolizar  o  poder  político.  Uma vez  no  poder,  a  classe 

dirigente  fica  por  longo  período,  não  havendo  uma  renovação  de  classes  dirigentes 

periodicamente. 

Nesse sentido, para Mosca (1966), quando há mudanças estruturantes na sociedade, o 

que podemos exemplificar com as grandes mudanças de ordem do sistema econômico que 

aconteceram nas civilizações, ou com o declínio de certas religiões, modificam-se também as 

ideias ou maneira de pensar de uma sociedade. E, modificando a forma de pensar de uma 

sociedade, os valores apreciados que legitimaram uma classe dirigente por um longo período 

deixam de se sustentar, ocasionando renovação na classe política, porém nunca deixando a 

minoria ser representada pela maioria, mas mantendo a minoria no controle do poder político. 

Fazendo uma leitura  mais  atenta  de  Mosca  (1966),  percebe-se a  existência  de  um 

segundo círculo de poder que é interno à elite dirigente. Dentro da classe política, há aquele 

ou aqueles que ficam “à testa do Estado”, ou seja, que se destacam como os chefes do poder 

político de fato. Para isso, esses líderes precisam buscar apoio político dentro do círculo a que 

pertencem.  

O estudo sobre as características dos membros que compõe a elite política de uma 

organização da sociedade se concentra em encontrar as qualidades, ou faculdades especiais, 

dos  indivíduos  que  pertencem  a  essa  classe  política.  Essas  faculdades  são  valores  da 

sociedade que nem sempre são os mesmos, podendo mudar conforme os períodos históricos.

Pode-se considerar em Mosca (1966) que o poder é dominado por longos períodos por 

uma mesma classe política que, apesar de não ignorar as demandas da classe governada e 

apesar de não ser totalmente pura, a forma de acesso à classe dirigente, é fechada por sua 
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própria natureza e há uma “inércia” que atua sobre ela de forma a propagar a tendência de se 

fazer permanecer no poder.

Dessa  maneira,  o  que  Mosca  (1966)  chamou  de  liberal  poderia  ter  chamado  de 

democrático, todavia num sentido em que a democracia se contrapõe não à aristocracia, mas a 

autocracia.  Ou seja,  nos  regimes  aristocráticos  e  autocráticos  existem,  segundo o teórico, 

elites  fechadas  e  restritas,  enquanto  nos  regimes  liberais  e  democráticos,  elites  abertas  e 

amplas. Mas sempre dentro do que chamou de Classe Política.

O teórico,  portanto,  observou  que  em toda  elite  há  existência  de  duas  tendências 

opostas,  a  aristocrática,  que  bloqueia  o  acesso  de  baixo,  e  a  democrática,  que  permite  o 

acesso,  sendo  que  em  longo  prazo  há  prevalência  da  democrática  sobre  a  aristocrática, 

havendo modificação na elite. Na avaliação do autor, a tendência democrática é essencial para 

o  progresso  das  sociedades,  pois  previne  a  classe  dirigente  da  exaustão  e  falta  de 

governabilidade.

2.4 Vilfredo Pareto e a Elite Governante 

A história é um cemitério de aristocracias (PARETO, 1966, p. 77). 

Ainda  que,  dos  pais  fundadores,  tenha  sido  Mosca  o  primeiro  a  ter  suas  análises 

publicadas,  é  a  Pareto  que  se  atribui  a  afirmação  sociológica  do  termo  “elite”. 

(GRYNSZPAN, 1996, p. 36).

Pareto (1966) dividiu a população de uma sociedade em dois estratos diferentes, que 

foi chamado por ele de “classe alta” e “classe baixa”, ou “elite” e “não-elite”. A elite contém 

os dirigentes e a não-elite contém os dirigidos. 

Estudou a elite de uma maneira mais profunda e ampliada que Mosca. Chamou as 

classes sociais de grupos sociais e admitiu que dentro de uma sociedade há diversos grupos. 

Estabeleceu um índice que representa o grau de capacidade de cada indivíduo, a fim de medir 

a eficiência das pessoas em cada uma de suas ocupações principais. 

Pareto dividiu ainda  a classe da elite  em duas:  a  elite  governante,  constituída  por 

indivíduos  que  participam  do  governo,  e  a  elite  não-governante,  que  compreende  os 

indivíduos que possuem alto índice de desempenho de suas funções em outros ramos que não 

o da política.
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 De elite são formadas as aristocracias, constituídas, portanto, quase sempre das mais 

qualificadas pessoas. Entretanto, Pareto chama a atenção para o fator da hereditariedade como 

meio de se fazer pertencer ao grupo social privilegiado, mesmo que sejam raras as vias de 

acesso  à  elite  governante  para  pessoas  que  não  possuem  as  qualidades  necessárias  para 

pertencer ao grupo. 

Sendo  assim,  chamou de  rótulos  os  fatores  de  que  são  investidas  as  pessoas  que 

acessam as  elites,  sem naturalmente  pertencerem a elas.  No caso  da  elite  governante,  os 

rótulos  servem ainda para se fazer  permanecer  no poder de forma hereditária.  Os rótulos 

geram ainda líderes formais, sem poder. Nestes casos, por trás do líder formal, há um líder de 

fato, que possui o poder político e é reconhecido por isso.

Além disso, para Pareto (1966), as classes sociais não são inteiramente distintas. Há 

uma  rápida  circulação  de  pessoas  entre  as  classes,  fazendo  misturar  elementos  e 

características. Considera que, para se locomover de um grupo para outro, um indivíduo traz 

geralmente consigo certas inclinações, sentimentos, atitudes, que adquiriu no grupo do qual 

veio, e o equilíbrio social é alcançado através dessa circulação de classes.

A velocidade  dessa  circulação  varia  dependendo da  oferta  e  da  procura  de  certos 

elementos sociais. Em geral, para Pareto (1966) a maioria das pessoas que se encontram na 

elite possui de fato as qualidades necessárias para ali permanecerem. Acontece que às vezes a 

elite  é  tomada  por  pessoas  que  só  possuem  os  rótulos  de  elite,  mas  que  não  possuem 

realmente as qualidades para tal. 

É importante reforçar que a circulação entre as classes, entretanto, acontece dentro do 

espectro de grupos de elites. Ou seja, são os melhores indivíduos da classe dirigida que sobem 

à elite e os piores indivíduos da classe governante que descem à classe inferior. Não se trata 

de uma luta de classes. 

Mesmo que fossem extintas as classes sociais, como na hipótese marxista, a luta entre 

elites nunca cessaria, pois as elites sempre são formadas dentro do seio de qualquer sociedade 

política. Sendo assim, “uma revolução socialista, na visão de Pareto, nada mais seria do que a 

substituição de uma elite burguesa capitalista por outra socialista” (GRYNSZPAN, 1996, p. 

36).

Dessa  forma,  Pareto  compôs  a  teoria  das  elites  em seu  aspecto  mais  importante, 

referente  à  circulação  de  classes,  necessária  para  o  equilíbrio  social,  mas  limitada  pela 

estrutura de qualquer organização política, que é aristocrática.
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2.5 Robert Michels e a Lei de Ferro da Oligarquia

A organização é a fonte de onde nasce a dominação dos eleitos sobre os  
eleitores, dos mandatários sobre os mandantes, dos delegados sobre os que 
delegam. Quem diz organização, diz oligarquia (MICHELS, 1982, p. 238). 

A obra de Robert Michels4 (1982) contribuiu para o desenvolvimento da Teoria das 

Elites ao chamar de  “Lei de ferro da oligarquia” o entendimento segundo o qual qualquer 

organização social existe sempre uma oligarquia, em que poucos dominam o poder político e, 

por sua vez, muitos são dirigidos por ele. 

Michels estudou as organizações sociais de forma mais detalhada e mais complexa do 

que os estudiosos italianos  Mosca (1966) e Pareto (1966),  preocupando-se em analisar  as 

organizações partidárias. Dedicou-se a refutar o ideal democrático de participação dentro das 

organizações,  uma  vez  que  estudou  as  estruturas  organizacionais  do  Partido  Socialista 

Alemão e dos sindicatos de operários, ambas as estruturas de inspiração socialista e que, por 

isso, esperava-se que permitissem uma maior participação das massas. Mas percebeu que seu 

interior era administrado hierarquicamente por uma minoria dirigente. 

Michels  (1982)  reafirmou a impossibilidade  técnica  do governo direto das massas, 

sendo  a  existência  da  vida  em  sociedade  condicionada  à  liderança  de  chefes,  pois  a 

coletividade  não  tem  condições  técnicas  e  administrativas  de  resolver  diretamente  os 

problemas e demandas inerentes da política. 

Toda vez que uma organização de massa se forma, nasce uma oligarquia dentro dela, 

que  passa  a  tomar  as  decisões  por  todos.  E  os  fatores  responsáveis  pelo  surgimento  da 

oligarquia que passa a dirigir as organizações de massa são, para o autor, o fator técnico, o 

fator intelectual, o fator tático e o fator psicológico, sendo o primeiro, o fator técnico, o mais 

importante para o surgimento desse grupo, pois, numa organização com muitos membros, é 

tecnicamente inviável constituir-se o autogoverno de massa.

Além disso, o crescimento da organização traz consigo a necessidade de se fazer a 

divisão  do  trabalho,  a  montagem  de  uma  burocracia  e  de  organogramas.  Para  haver 

viabilidade e continuidade da administração da organização, torna-se necessário o delegado. 

4 Robert  Michels  foi  um sociólogo  alemão  que  analisou  o  comportamento  político  das  elites  intelectuais,  
tornando-se conhecido pela sua obra “Sociologia dos partidos políticos”, publicada pela primeira vez em 1915. 
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Delegado é quem deve representar e servir à massa, ficar subordinado às suas vontades 

e  garantir  que  a  vontade  da  massa  se  realize.  A princípio,  a  escolha  dos  delegados  nas 

organizações de massa é realizada por meios impessoais. Com o passar do tempo, nota-se que 

a escolha dos delegados por métodos impessoais pode não resultar na seleção dos indivíduos 

mais capacitados para o exercício da função incumbida, dado que ele precisa possuir certas 

aptidões e especializações técnicas. Assim, abre-se espaço para que políticos profissionais e 

técnicos especializados em política exerçam o papel de delegados nas organizações de massa 

estudadas por Michels.

E assim,  o poder  de decisão  acaba  sendo retirado das  massas  e  converge para os 

chefes.  Adicionalmente,  os  funcionários  que  exerciam  o  papel  de  delegados  se  tornam 

especialistas em direção organizacional, deixando de ser controlados pelas massas, passando a 

acumular o poder do conhecimento especializado em suas mãos5. 

A  representação  dos  interesses  por  meio  das  organizações  partidárias  gera 

representantes que passam a permanecer em seus cargos por longuíssimos períodos, fugindo 

do controle da massa, que passa a ser direcionada não mais para os seus interesses, mas para 

os dos representantes, que deixam de servir o povo para se tornarem “seus patrões”.

Michels (1982) afirma que a atuação dos representantes depende muito de habilidades 

individuais de cada um: do dom da oratória e de conhecimentos objetivos. Daí se explica o 

que nos estados modernos apareceu como “a classe dos políticos profissionais”, estudada e 

prevista pelo sociólogo Max Weber (2003). 

Houve o nascimento nos partidos políticos modernos de técnicos da política, ou seja, 

políticos com experiência e especialização em determinados segmentos da vida humana. A 

especialização técnica torna-se requisito para a direção política. O poder de decisão é retirado 

aos poucos das massas e concentrado nas mãos dos representantes “entendidos”, que, por sua 

vez, vão se tornando ao longo do tempo, independentes das massas.

A democracia profissional que aparece em Michels (1982) é mais um argumento para 

se tratar da impossibilidade da existência da forma clássica do sistema democrático. Atrelado 

a este fator, Michels ainda trata de outro ponto, não menos importante, que é o dos cargos e 

hierarquias dentro da organização.

5 Michels coloca a superioridade intelectual como um fator de dominação na era das democracias modernas. 
Pode-se dizer que há um movimento histórico que aparece na formação das democracias  modernas que é a  
especialização da política, que engloba a especialização dos próprios políticos e o fortalecimento do valor dado 
ao conhecimento técnico das coisas. A política passa a ser cada vez menos “política”,  dentro da concepção  
clássica  de  Aristóteles,  do  debate  sobre  as  “coisas”  do  dia-a-dia,  e  passa  a  nascer  uma  nova  classe,  da 
tecnocracia, com um novo jeito de se fazer política.
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Com  a  valorização  da  reputação  e  do  conhecimento  especializado,  as  massas  se 

tornam responsáveis por manter os parlamentares no poder que já tenham certa experiência. A 

massa  fica  cada  vez  mais  incompetente  de  entender  e  fiscalizar  a  atuação  de  seus 

representantes, pois os assuntos passam a ser cada vez mais técnicos e justificados por um 

saber especializado. 

E a história política é uma luta entre aristocracias ambiciosas em busca do poder. A 

sucessão  ao  poder  nos  estados  democráticos  não  é  verdadeiramente  uma troca  de  forças 

políticas periódicas, mas um revezamento de minorias no poder.

2.6 Wright Mills e as Altas Rodas do Poder

Mas a elite não é simplesmente constituída dos que têm o máximo, pois não 
o poderiam ter se não fosse pela sua posição nas grandes instituições, que 
são as bases necessárias do poder, da riqueza e do prestígio, e ao mesmo 
tempo constituem os meios principais do exercício do poder, de adquirir e 
conservar  riqueza,  e  de  desfrutar  as  principais  vantagens  do  prestígio 
(MILLS, 1975, p. 18).

Wright Mills (1975) procurou demonstrar que nos Estados Unidos da América existe 

uma elite no poder, e que seus membros “estão ligados uns aos outros por razões sociais, 

familiares  e  econômicos,  sustentam-se e  reforçam uns aos  outros,  tendem sempre  mais  a 

concentrar os seus instrumentos de poder em instituições centralizadas e interdependentes” 

(BOBBIO, 2007, p. 388).

A principal contribuição da teoria de Mills foi evidenciar a importância da posição 

ocupada  dentro  da  Instituição  Política  para  o  exercício  do  poder.  Segundo  ele,  a  elite  é 

definida como o conjunto de indivíduos cuja posição nos cargos institucionais lhe permite 

participarem dos processos decisórios. 

Segundo o estudioso, a divisão entre homens comuns e homens que detêm o poder 

continua diferenciando a sociedade. Os homens comuns possuem poder de influência política 

limitado,  e  são  profundamente  atingidos  por  decisões  de  quem  detém  o  poder.  À  elite 

pertencem “os grandes homens”, que ocupam cargos importantes,  que detêm os meios de 

informação, experiência técnica e política, e decisões de grandes consequências. 

Mills se afasta de vez da ideia unitária de elite,  construindo o conceito de elite do 

poder a partir dos melhores dentro de cada tipo de poder de uma sociedade: “Na cúpula de 
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cada  um  desses  três  domínios  ampliados  e  centralizados  surgiram  as  altas  rodas  que 

constituem  as  elites  econômica,  política  e  militar”  (MILLS,  1975,  p.  17).  Dessa  forma, 

explicou que os líderes que se destacam dentro desses três domínios formam a elite do poder 

nos Estados Unidos.

Os  indivíduos  da  elite  comandam  as  principais  hierarquias  e  organizações  da 

sociedade  moderna,  como  as  grandes  companhias,  a  Máquina  do  Estado,  a  Organização 

Militar e toda a estrutura social. Para Mills, o acesso ao poder passa pelas Instituições e estas 

estão cada vez mais hierarquizadas e centralizadas. 

Há um diálogo entre as Instituições, formando um triângulo do poder: as pessoas que 

estão localizadas no topo de cada ponta do triângulo constituem-se a elite das elites. As três 

principais Instituições são: o Estado, a Economia (empresas) e o Domínio Militar (exército), 

sendo o domínio político o mais importante de todos.

As demais instituições (Famílias, Igrejas, Colégios) encontram-se subordinadas a essas 

três principais, ou seja, são fortemente influenciadas pelas três principais. Estado, Empresas e 

Exército  fazem a vida moderna.  Família,  Igreja e Colégios adaptam-se a ela  e servem de 

meios para os fins das primeiras. Os símbolos usados pelas instituições menores legitimam o 

poder e as decisões das três grandes. 

Segundo Mills (1975), a elite que ocupa os postos de comando das instituições são 

membros de um estrato superior da sociedade capitalista.  Todo o resto da população está 

mergulhado numa mediocridade. Ou seja, para Mills (1975), pertencer à elite é característica 

imbuída de moral, uma espécie de ideologia da elite. Assim, a elite norte-americana não se 

reduz apenas às famílias tradicionais, aos protestantes, aos militares, às classes de alta renda, 

mas  sim às  pessoas  que  compartilham dos  mesmos  valores,  que  se  identificam por  suas 

origens, e que pode, pela sua competência, ter acesso às Instituições. 

Para Mills (1975, p. 12), “a elite do poder é composta de homens cuja posição lhes 

permite transcender o ambiente comum dos homens comuns, e tomar decisões de grandes 

conseqüências”.  

Sendo assim, um dos fatores mais importantes que permite a elite tomar as grandes 

decisões  é  o  de  ocupar  postos  de  poder,  que  fazem  com  que  ela  possa  comandar  as 

organizações da sociedade moderna. O  importante  da  elite  do  poder  é  ocupar  postos  de 

comando estratégicos  dentro do governo, pois neles  se centralizam “os meios  efetivos  do 

poder e a riqueza e celebridade que usufruem” (MILLS, 1975, p. 12).

Os  valores  considerados  nas  democracias  modernas  são  a  riqueza,  o  poder  e  o 

prestígio, sendo os membros da elite aqueles que possuem pelo menos um desses valores em 
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quantidade máxima. Porém, para Mills (1975), possuir em quantidade máxima esses valores 

não é suficiente para ser influente nas principais decisões que influenciam o governo de uma 

sociedade se não tiver cargo importante dentro do governo. Não se tem poder se não tiver o 

controle de cargos de comando dentro das principais instituições. 

A riqueza não se centraliza na pessoa do rico. A celebridade não é 
inerente  a  qualquer  personalidade.  Ser  célebre,  ser  rico,  ter  poder,  exige 
acesso às principais instituições, pois as posições institucionais determinam 
em grande parte as oportunidades de ter e conservar essas experiências a que 
se atribui tanto valor (MILLS, 1975, p. 19).

Mills (1975) discorre sobre a distribuição de poder dentro do Congresso dos Estados 

Unidos  e  a  centralização  deste  nas  mãos  dos  experientes  e  dos  que  ocupam  cargos 

importantes. Ressalta-se aqui na teoria o que poderá ser visto na pesquisa documental como a 

importância dos cargos formais e da experiência dos parlamentares, em relação ao número de 

mandatos ou em relação a mandatos no Poder Executivo.

Dentro do Congresso, e em seu eleitorado, o político encontra uma 
confusão  de  interesses;  verifica  também  que  o  poder  está  organizado 
segundo o partido e a antiguidade. O poder do Congresso se centraliza nas 
Comissões; o poder destas está freqüentemente nas mãos de seu presidente, 
que chega a esse posto por antiguidade. Assim, a oportunidade que o político 
tem de atingir uma posição de poder dentro do Congresso se baseia em sua 
capacidade de conservar o mandato por um período longo e initerrupto, e 
para  isso  não  lhe  é  possível  contrariar  os  elementos  importantes  de  seu 
eleitorado (MILLS, 1975, p. 300).

Ressalta-se o cenário dos políticos profissionais que, para viabilizar-se no poder, se 

dedicam a ele,  entre  outros aspectos,  sempre com a preocupação de se manterem no que 

chamou  de  Altas  Rodas.  Para  isso,  os  políticos  profissionais,  além  das  qualidades  que 

possuem, são creditados pela larga experiência nos cargos. 

Quais são os fatores que levam os parlamentares brasileiros a ocuparem os postos-

chaves de comando do Congresso Nacional? Seria somente a questão da antiguidade? Seria 

determinantemente  competência  e  qualidades  pessoais  superiores  para  isto?  Quais  são  as 

qualidades  valorizadas?  A  pesquisa  documental  sobre  os  postos-chaves  da  Câmara  dos 

Deputados abrangerá também outros elementos como a confiança do partido no parlamentar 

que assume um posto de comando; a especialização técnica do parlamentar e suas qualidades 

e dons pessoais diferenciadores. 
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2.7 A Crítica da Teoria das Elites

A teoria das elites teve importante repercussão nos Estados Unidos, sobretudo com o 

acolhimento e divulgação por parte do estudioso Harold D. Lasswell (1979), que reafirmou 

que os membros de uma elite  são menos numerosos  que os  da massa,  mas reelaborou o 

conceito de elite, considerando elite o grupo que detém o poder maior numa sociedade e a 

elite média o grupo que detém o poder menor. Além deles, existe o grupo que tem o poder 

inferior, que continua sendo a massa.

Com Lasswell  (1979),  continua existindo as formas aristocráticas  e  hereditárias  de 

poder,  mas ele  amplia  o  espectro  de  análise  e  assume as  formas contemporâneas  de  seu 

exercício,  que são cada vez mais presentes nas esferas decisórias:  o poder do saber e do 

profissionalismo. O autor nega a incompatibilidade da idéia de democracia com a constatação 

de que são elites que exercem o poder político, pois havendo uma forma de recrutamento da 

elite  pelas massas,  mesmo que de modo controlado e gradual,  já se pode considerar uma 

forma liberal, portanto, anti-aristocrática de sistema político.

Nos Estados Unidos a teoria  das elites  também foi desenvolvida por outro grande 

estudioso, James Burnham (1941). Para Burnham, o grupo que, em contraposição à maioria 

da sociedade,  possui o controle  de acesso aos instrumentos de produção e um tratamento 

preferencial  na  distribuição  dos  produtos  destes  instrumentos  é  o  grupo  socialmente 

dominante ou a elite do poder da sociedade. A revolução social nos tempos contemporâneos 

consiste meramente na passagem de uma classe dominante (a dos burgueses-capitalistas) para 

outra (a dos managers). 

A teoria das elites se deu num momento de afirmação da democracia nos pós-estados 

autoritários. Era o momento do surgimento dos movimentos sociais amplos, em que as massas 

buscavam se impor e participar da política, objetivando alcançar a cidadania, que culminou 

com o estabelecimento do sufrágio universal.

Trata-se, basicamente, da igualdade, da democracia, da soberania popular, da 
representação  política,  do  sufrágio  universal  e  também  do  socialismo. 
Articuladas entre si, essas questões foram impostas à agenda política em um 
mundo  em  intensa  transformação  e  movimento,  um  mundo  em  que  se 
desagregava uma antiga ordem, em que se rompiam laços tradicionais de 



27

dominação, em que se conformavam novos atores e em que antigos eram 
deslocados (GRYNSZPAN, 1996, p. 40).

A  legitimidade  política  passou  a  ser  considerada  por  meio  do  voto  popular, 

representando todo um deslocamento do eixo de atuação da política, visto a necessidade de 

barganhar o voto popular para se eleger. “O resultado disso foi certo reforço da antiga ordem, 

associação à adoção de um liberalismo excludente, à repressão aos movimentos de massa e ao 

isolamento dos setores mais radicais, jacobinos e socialistas” (GRYNSZPAN, 1996, p. 40). 

Os  teóricos  elitistas  estavam  na  contracorrente  da  democracia  e  dos  movimentos 

sociais  pela  igualdade  e  buscaram,  para  isso,  realizar  as  críticas  dos  fundamentos 

democráticos. 

 As principais críticas da teoria das elites vieram dos antagonistas liberais e marxistas. 

Ressalta-se,  por  parte  dos  liberais,  com base  nos  escritos  de  Bobbio  (2007),  o  estudioso 

Robert Dahl, que questionou a cientificidade do conceito de elite. A crítica dos liberais, no 

entanto, não nega radicalmente o elitismo, mas sim o monoelitismo.

O pluralista Dahl (1958) aponta que não foi comprovado empiricamente que a elite 

governante  é  um grupo  bem definido,  nem  que  em todos  os  casos  as  suas  preferências 

prevalecem numa sociedade. Sendo assim, refutou a teoria da minoria governante por não ter 

fundamento científico. 

No caso dos Marxistas, Bobbio (2007) citou Paul M. Sweezy que, imerso na lógica do 

sistema capitalista monopolista, critica Mills por ter superestimado a força dos militares e dos 

políticos de profissão, visto que nos estados unidos, ao contrário de existirem elites setoriais, 

existe de fato uma elite no poder, que coincide com os detentores do poder econômico que se 

traduz na classe dominante. Na visão elitista da sociedade, ao contrário do que é baseada a 

teoria marxista, a relação entre elite e massa não é necessariamente antagônica. 

Atrelado ao viés antagônico das classes sociais e ao materialismo histórico, em que 

fatores estruturais são determinantes para a superestrutura, ou seja, para o modo de pensar e 

agir  de  cada  um  dos  grupos,  governantes  e  governados,  a  teoria  marxista  parte  de 

condicionantes estruturais da sociedade, considerando estruturas de classes determinadas. Já 

os  elitistas  individualizam o elemento  determinante  da  desigualdade  social,  estabelecendo 

particularidades na distribuição do poder, e variadas formas de poder, sendo o político o mais 

importante.

Não obstante, é importante ressaltar autores que, posteriormente, voltaram às teorias 

de  Mosca  (1966)  e  Pareto  (1966)  e  reafirmaram,  com  determinadas  reformulações,  as 
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distinções entre elites aristocráticas e elites liberais e consideraram perfeitamente compatível 

a  existência  do  regime  democrático.  Joseph  Schumpeter  (1984)  entendeu  o  regime 

democrático  como o método  que  permite  a  cada  indivíduo ou grupos  rivais  a  disputar  a 

conquista do poder, por meio do voto popular. 

Sendo assim, as teorias mais contemporâneas da Ciência Política, que vieram depois 

do iniciado pelos teóricos das elites, conceberam o sistema político democrático não como um 

antagonismo à existência de elites, mas como um sistema que, dentro da lógica de grupos que 

disputam o poder, considera a igualdade jurídica dos homens e a liberdade política.

Aqui, as idéias de Mosca, Pareto e Michels – até os anos 1940 percebidas 
predominantemente como antidemocráticas – passavam a ser  tomadas,  de 
maneira  recorrente,  como  tentativas  de  relativização  do  argumento 
democrático clássico (GRYNSZPAN, 1996, p. 41).

Raymond Aron (1966), outro estudioso da teoria  de Pareto (1966), desmistificou a 

crítica do elitismo monolítico,  dando origem, junto ao pensamento de Schumpeter,  a uma 

concepção  realista  e  moderna  sobre  a  democracia,  que  recebeu  o  nome  de  “elitismo 

democrático”.

O elitismo democrático tem como principais premissas a existência da concorrência 

entre elites políticas, que disputam o voto dos eleitores e por isso é aberta às demandas das 

classes inferiores. Infere-se daí que não se distancia tanto dos princípios da teoria das elites.

Assim como também para Schumpeter (1984) e Weber (1999), apesar de ser limitada 

em vários aspectos, como o da representação, pelo fato da sociedade ser plural, ter interesses 

diversos e ser impossível representá-los em sua totalidade, a democracia dá oportunidades a 

todos os segmentos sociais de participar ou acompanhar mais de perto a política.

Para  a  Teoria  da  Democracia,  dizer  que  qualquer  sociedade  é  necessariamente 

governada por uma classe elitista minoritária é o mesmo que ignorar que com o passar do 

tempo as necessidades e valores dados às coisas mundanas se transformam, estando, portanto 

as  sociedades  em  constantes  transformações.  Uma  elite  não  pode  governar  por  tempo 

ilimitado num regime democrático, perdendo a sua legitimidade. 

Para  Schumpeter  (1984),  discorrendo  sobre  as  falhas  do  conceito  clássico  de 

democracia, que leva em consideração os aspectos utilitaristas, a política é feita por grupos 

que visam conquistar o poder através da conquista de votos, havendo governança segundo 

interesses destes grupos e não sob interesses de uma suposta vontade geral. 

A  Democracia,  portanto,  assim  como  anunciado  por  Dahl  (1958),  proporciona 
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liberdade  aos indivíduos:  um sistema é cada vez mais  democrático  quanto mais  livre  é o 

indivíduo ao formular as suas opiniões e exprimi-las. Dahl chamou de Poliarquia a sociedade 

que mais se aproxima da Democracia. 

Schumpeter (1984), por sua vez, também criticou a concepção clássica da democracia, 

e desenvolveu a mesma idéia de que a massa é incapaz de ser governada por ela mesma. 

Sendo assim, o método democrático seria, para ele, “um arranjo institucional para se alcançar 

decisões  políticas  que  realizassem  o  bem  comum”,  por  meio  de  representantes  eleitos 

(GRYNSZPAN, 1996, p. 53). 

O  objeto  da  luta  concorrencial  é  o  exercício  dos  cargos  políticos,  que  pode  ser 

considerado como subproduto do bem comum, ou melhor, à medida que os políticos atendem 

aos  anseios  da  população,  eles  visam  e  adquirem  as  possibilidades  de  galgarem  e 

permanecerem no controle dos postos-chaves do poder.

A contribuição dos autores supracitados para a Teoria da Democracia foi, sobretudo a 

desmistificação  do  modelo  ideal  de  democracia  para  um  modelo  moderno.  O  Regime 

democrático moderno funciona de forma a ter como principal objetivo a cooptação de votos 

pelo eleitorado. A democracia pode ser considerada como o mecanismo da livre concorrência 

ao poder. E essa competição se dá ainda entre grupos organizados. 
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3 O PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

A  boa  compreensão  dos  conceitos  envolvidos  é  o  caminho  que  leva  ao  bom 

entendimento  de  qualquer  área  do  saber.  Neste  estudo,  não  é  diferente,  sendo  mister 

compreender o processo legislativo. Torna-se, portanto, imprescindível conceber a distinção 

entre “procedimento legislativo” e “processo legislativo”, que na linguagem comum designam 

igualmente e de forma genérica as vicissitudes da produção das leis. 

O procedimento legislativo, por vezes chamado rito, é, de maneira objetiva, o modo de 

se  realizar  a  elaboração  das  normas  e  diz  respeito  à  tramitação  das  matérias  nas  Casas 

Legislativas.

Já  o  processo  legislativo  é  o  conjunto  de  ações  e  procedimentos  que  levam  à 

elaboração  de  normas  jurídicas.  Ele  é  ordenado  e  limitado  por  regras  constitucionais  e 

regimentais  e,  mais  do que um processo burocrático,  técnico ou legal,  de formular leis  e 

políticas publicas, é um campo político, constituído pelo Poder Legislativo, em que atuam 

forças representativas da sociedade, que buscam a efetivação de seus interesses. 

De acordo com Alexandre de Moraes (2008), o processo legislativo pode ser estudado 

segundo dois vieses: o jurídico e o sociológico. O viés jurídico entende o processo legislativo 

como o conjunto coordenado de regras que “disciplinam o procedimento  a ser obedecido 

pelos órgãos competentes na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da 

própria constituição” (MORAES, 2008, p. 640).

O viés sociológico entende o processo legislativo como o conjunto de fatores reais que 

direcionam ou influenciam os  legisladores  a  exercitarem suas  tarefas.  Suas  motivações  e 

interesses,  como  se  comportam  e  convivem  dentro  das  Legislaturas  com  seus  colegas 

parlamentares,  com os  grupos  de  pressão  e  com os  atores  governamentais.  “O  processo 

legislativo  não  existe  autonomamente,  como  valor  em  si,  pois  é  a  técnica  a  serviço  de 

concepções políticas, realizando fins do poder” (HORTA, 1995, p. 529). 

Ainda assim, o processo legislativo reflete a organização social, a forma de governo, 

as principais características das Instituições Políticas de uma época. São regras que acabam 

por traduzir, por exemplo, as relações entre o Executivo e o Legislativo de um país, e assim 

onde está alocado a maior parte do poder político de uma sociedade. 

O Regimento Interno de uma Instituição e também a própria Carta Magna de um país 

democrático são elaborados por atores sociais escolhidos para isso. Esses indivíduos têm seus 
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interesses  políticos,  seus  valores,  e  suas  maneiras  de  interpretar  as  coisas  que  lhes  são 

próprias,  impossibilitando-os  de uma ação isenta  ou neutra.  Isso acontece  também com a 

Ciência. 

Thomas Khun (2007) afirma que a ciência atua frente a um paradigma e, assim, se 

comporta como selecionadora de caminhos que são pautados na comunidade. Sendo assim, 

para Khun, a Ciência desenvolve sua teoria e seu objetivo de tentar relacionar, cada vez com 

mais  proximidade,  teoria  e  fatos,  por  meio  de  um  conjunto  de  ideias  que  se  fazem 

universalmente aceitas durante determinado período de tempo. Essas ideias, chamadas em seu 

conjunto de paradigmas, identificam os problemas como relevantes para serem solucionados e 

fornecem soluções para eles. 

Desse modo, a comunidade cientifica busca ser instrumento eficiente  para resolver 

problemas definidos pelo seu paradigma. Ao tratarmos da técnica legislativa como reflexão de 

concepções  políticas  de  homens  representantes  do  povo,  até  porque  a  própria  técnica  é 

definida pelos mesmos indivíduos, podemos citar Khun, para quem a técnica como processo 

absoluto é como a vontade da verdade materializada em disciplinas, sejam cientificas, sejam 

apenas categorias dentro de instituições, que visam a coerência e a sistematicidade do que se 

quer alcançar com o discurso norteador. 

O processo legislativo no Brasil é bicameral,  ou seja, é dividido em duas Casas, a 

Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o que significa que a maioria das deliberações 

feitas em uma Casa também precisa passar pela outra. “No processo legislativo, cada Casa 

atua como revisora das matérias cuja tramitação começou na outra” (CINTRA & LACOMBE, 

2007,  p.  143).  Basicamente  todas  as  proposições  começam  a  tramitar  pela  Câmara  dos 

Deputados, exceto as de autoria de senador e de comissão do Senado.

A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, eleitos a cada quatro anos, 

coincidindo com o tempo de mandato. O Senado Federal é composto por 81 senadores, de 

mandato de oito anos, havendo renovação de um terço e dois terços a cada quatro anos. 

Dentro  da  Câmara  dos  Deputados,  os  513  parlamentares  se  organizam  nos  seus 

espaços institucionais. Os deputados são preenchidos de atividades legislativas que lhes são 

distribuídas periodicamente. Segundo Souza Pinto, “compete a cada Câmara dispor sobre sua 

organização, devendo cada uma eleger os respectivos Presidente e demais membros da Mesa 

em reunião plenária preparatória a realizar-se em 1º de fevereiro do primeiro e do terceiro 

anos legislativos” (2009, p. 86). 

Anualmente se dá a troca de cargos das presidências das comissões permanentes. As 

lideranças partidárias são definidas periodicamente de acordo com cada agremiação. Outros 



32

cargos  são  distribuídos  e  conquistados  ao  longo  da  legislatura,  como  presidência  das 

comissões especiais e de inquérito e as relatorias de matérias.

A divisão dos cargos institucionais na Câmara dos Deputados pressupõe, no entanto, 

uma  hierarquia.  Os  cargos  previstos  no  Regimento  Interno,  dentro  do  princípio  da 

proporcionalidade partidária, são preenchidos conforme o poder de influência de alguns, que 

advém de fatores externos a Casa, mas se tornam formalizados nas regras internas.

Assim, formalmente iguais, com os mesmos direitos e deveres, os deputados 
na verdade se diferenciam uns dos outros em seu trabalho, ocupando-se de 
matérias diferentes no seu dia-a-dia na Câmara,  sobretudo no âmbito das 
Comissões,  e  têm desigual  poder  e  influência  (CINTRA & LACOMBE, 
2007, pp. 148).

A distribuição dos cargos institucionais da Casa, que consideramos como os cargos da 

Mesa Diretora, presidências das comissões permanentes, especiais e de inquérito, obedecem 

sempre que possível o princípio da proporcionalidade partidária. Podemos citar o Regimento 

Interno  da  Câmara  dos  Deputados  (RICD),  para  ressaltar  o  critério  regimental  da 

proporcionalidade partidária para a composição das comissões permanentes, cuja 

fixação  levará  em  conta  a  composição  da  Casa  em  face  do  número  de 
Comissões,  de  modo a  permitir  a  observância,  tanto  quanto  possível,  do 
principio da proporcionalidade partidária e demais critérios e normas para a 
representação das bancadas. ( §1º do art. 25 do RICD).

O principal poder formal da Casa está concentrado na Mesa Diretora, que comanda os 

trabalhos  legislativos  e  os  serviços  administrativos,  sendo  composta  de  Presidência  e 

Secretaria.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado sempre exerceram 
funções  eminentemente  administrativas.  (...)  As  funções  propriamente 
políticas, pelo menos desde a promulgação da Constituição de 1946, têm-nas 
exercido, no interior da Câmara dos Deputados e do Senado brasileiros e ao 
lado dos respectivos Presidentes, os líderes partidários. Com efeito, pode-se 
dizer que a partir de então, muito mais no período de 1946-1964 do que nos 
dois  subseqüentes,  as  atividades  propriamente  políticas  têm  estado 
centralizadas nas  mãos dos Presidentes  e  dos  líderes  partidários  (PINTO, 
2009, p. 180-181). 



33

 A Presidência constitui-se do Presidente e de dois Vice-Presidentes e a Secretaria, de 

quatro Secretários. Os membros efetivos da Mesa não podem fazer parte de Liderança nem de 

Comissão  Permanente,  Especial  ou  de  Inquérito  (art.  14  do  Regimento  Interno),  como 

também não podem relatar matérias que não aquelas privativas da Mesa Diretora. O mandato 

dos membros da Mesa é de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição 

imediatamente subseqüente.

A ocupação  de  cargos  importantes  na  estrutura  organizacional  do  CN  é 
também  uma  das  principais  vias  que  possibilitam  a  ascensão  de  certos 
Congressistas à elite do Parlamento brasileiro. Entre esses postos, destacam-
se aqueles que compõem as mesas da Câmara e do Senado, especialmente as 
Presidências e as Primeiras Secretarias, as lideranças partidárias e os cargos-
chaves nas comissões permanentes, especiais e parlamentares de inquérito 
(MESSENBERG, 2002, p. 79).

Segundo Messenberg (2002), os cargos formais dentro do Congresso Nacional são 

fundamentais  para a efetivação de uma atuação parlamentar  que se destaque,  influencie o 

processo  legislativo  e  faça  parte  da  elite  do  Congresso,  pois  na  maioria  das  vezes,  as 

características individuais dos parlamentares não são suficientes para que eles tenham força 

política  legitimada  entre  os  pares  de  modo  a  interferir  no  processo  legislativo  e  nos 

posicionamentos de seus colegas. 

Para  a  autora,  tomadas  isoladamente,  as  presidências  das  Mesas  Diretoras  são  as 

posições mais importantes do parlamento. Para ela, que considera, para fins de sua pesquisa, 

como cargo formal da Mesa Diretora apenas a Presidência e a Primeira Secretaria, é atribuído 

relevância  a  estas  ultimas  por  serem  responsáveis  pelo  gerenciamento  dos  serviços 

administrativos da Casa, “tendo sob seu controle vultosos recursos relacionados à contratação 

e supervisão de milhares de funcionários, à manutenção dos recursos físicos e à contratação 

de serviços” (MESSENBERG, 2002, p. 79).

A Mesa Diretora é um colegiado e a ela compete, segundo artigo 15 do RICD, dirigir 

todos os serviços da Casa durante as sessões legislativas, constituir, excluído o seu Presidente, 

alternadamente  com  a  Mesa  do  Senado,  a  Mesa  do  Congresso  Nacional,  promulgar, 

juntamente  com  a  Mesa  do  Senado  Federal,  emendas  à  Constituição,  propor  ação  de 

inconstitucionalidade, por iniciativa própria ou a requerimento de Deputado ou Comissão, dar 

parecer sobre a elaboração do Regimento Interno na Câmara e sua modificações e conferir aos 

seus membros atribuições ou encargos referentes aos serviços legislativos e administrativos da 

Casa. 
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O Presidente  da  Câmara  continua  figurando  em segundo  lugar  na 
ordem de sucessão do Presidente da República, seguido pelo Presidente do 
Senado (...).  Este  último,  em compensação,preside  a  Mesa do  Congresso 
Nacional (PINTO, 2009,p. 88).

Cabe  ainda  à  Mesa,  dentre  outros,  apreciar  e  encaminhar  pedidos  escritos  de 

informação  a  Ministros  de  Estado,  declarar  perda  de  mandato  de  Deputado,  propor, 

privativamente,  à Câmara projeto de resolução dispondo sobre sua organização, prover os 

cargos,  empregos e funções dos serviços  administrativos  da Câmara,  bem como conceder 

licença, aposentadoria e vantagens devidas a servidores.

O Presidente da Casa preside também o colegiado da Mesa Diretora e possui o poder 

de decisão ad referendum da Mesa, sobre assunto de competência desta. Segundo o art. 16 do 

RICD, ele é o representante da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente e o supervisor 

dos seus trabalhos e da sua ordem. 

Os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado sempre foram 
poderosos.  Pelo  menos  desde  o  alvor  da  República,  eles  têm 
monocraticamente  designado  a  ordem do dia  das  reuniões  plenárias  e,  a 
partir  de  1946,  eles  têm  decidido  as  questões  de  ordem  levantadas  em 
plenário e  os  recursos  interpostos  contra  as  decisões  dos  presidentes  das 
comissões (PINTO, 2009, p. 179).

Segundo Pinto (2009),  das atribuições  do Presidente da Câmara  dos Deputados se 

destacam a de decidir  as questões de ordem e a de designar a ordem do dia das reuniões 

plenárias. Observa-se que as decisões sobre as questões de ordem são interferências diretas 

que o Presidente da Casa faz no processo legislativo.

Outra importante atribuição do Presidente é a prerrogativa de “designar relator para 

matérias  submetidas  ao Pleno sem parecer  de comissão,  como costuma acontecer  com os 

projetos de lei em regime de urgência e com as medidas provisórias”. (PINTO, 2009, p.87).

As  atribuições  de  convocar  as  sessões  plenárias  e  de  elaboração  da  pauta  de 

deliberação do Pleno são eminentemente as mais importantes para o poder político dentro da 

Casa. Confere-se ainda a soberania do Presidente frente os recursos contra decisão da Mesa: a 

inclusão na pauta de deliberações de recursos contra a sua decisão depende também de sua 

anuência, não havendo prazo regimental para a inclusão em pauta.
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Ademais, cabe ao Presidente da Casa designar os membros titulares e suplentes das 

Comissões, recebidas as indicações pelos líderes e julgar recurso contra decisão de presidente 

de comissão em questão de ordem. 

De fato,  do processo de escolha,  a cada dois anos,  dos parlamentares  a ocupar  os 

cargos  de  Presidente  de  cada  Casa  do  Congresso  Nacional,  o  Governo  muito  participa. 

Interessa a ele ter parlamentares de sua confiança, que cumpram uma agenda governista nos 

postos de direção do Parlamento. Por certo, os Regimentos Internos da Câmara e do Senado 

conferem  enormes  poderes  aos  seus  presidentes,  sendo  uma  grande  oportunidade  para  a 

governabilidade do Executivo, ter a frente do Poder Legislativo deputados e senadores que 

sigam a agenda programática governamental.

Aos  vice-presidentes  incumbe  substituir  o  Presidente  em  suas  ausências  ou 

impedimentos.  Os  Secretários  têm  designação  de  Primeiro,  Segundo,  Terceiro  e  Quarto, 

cabendo ao Primeiro superintender os serviços administrativos da Câmara. As competências 

de  cada  Secretário  estão  definidas  em Atos  e  Portarias  internas  da  Casa,  que  designam 

atribuições  como  o  controle  de  requisição  de  passagens  aéreas,  justificativa  de  faltas  de 

parlamentares,  controle  sobre  os  apartamentos  funcionais,  verbas  indenizatórias,  dentre 

outras.

Os líderes partidários são fundamentais para a atividade legislativa, já que eles são os 

porta-vozes de suas bancadas nas discussões e deliberações em Plenário. Além disso, eles têm 

a  prerrogativa  de  indicar  à  Mesa  os  parlamentares  de  sua  bancada  que  comporão  as 

comissões, podendo substituí-los a qualquer tempo, sendo isto uma importante maneira de ter 

sob controle o comportamento de seus pares. Não menos importante, têm a prerrogativa de 

requerer urgência para a tramitação de proposições e de apresentar emendas a tais matérias, 

quando necessário apoiamento (RICD, arts. 154,III e 155).

Ainda outras prerrogativas foram atribuídas aos líderes partidários e 
de bloco da Câmara no atual regime, como a de registrar os candidatos aos 
cargos da Mesa, a de encaminhar as votações e a de requerer sua verificação, 
tanto nas Comissões como no Plenário (PINTO, 2009, p.92).

O poder de influencia de cada líder é proporcional ao tamanho de sua bancada. “Desse 

modo, não resta dúvida de que o papel preponderante das lideranças no processo legislativo 

acaba por esvaziar comportamentos mais atuantes dos parlamentares individualmente e da 

própria bancada partidária da qual pertencem” (MESSENBERG, 2002, p. 37).
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Ou seja, a própria estrutura e organização do Parlamento fomenta e inibe, conforme o 

caso, o aparecimento de lideranças. Isso reforça por si só a importância dos cargos formais 

dentro da Instituição. Pois os espaços de atuação política são centralizados, de alguma forma, 

nos líderes partidários que, por sua vez, ocupam os cargos institucionais de liderança.

Diretamente relacionada à centralização das atividades legislativas nas 
mãos  dos  Presidentes  e  dos  líderes  partidários  está  a  pouca  força  das 
comissões da Câmara dos Deputados e do Senado brasileiros (PINTO, 2009, 
p. 183).

É notório o poder que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados e também o do 

Senado Federal dão aos líderes dos partidos. Eles atuam em nome dos seus liderados, e seus 

votos  tem  o  peso  do  número  de  cada  bancada.  O  tempo  de  fala  e  as  oportunidades  de 

pronunciamento em Plenário aos líderes são bastante significativos em comparação com o 

universo de parlamentares sem o cargo de liderança. 

A Liderança do Governo é indicada pelo Presidente da República, composta por líder 

e  cinco vice-líderes.  Além disso,  tem a liderança  do governo no Congresso,  que atua no 

âmbito das matérias de apreciação das Casas reunidas. 

O atual Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê ainda um 
Colégio de Líderes, constituído pelos líderes da maioria, da minoria, das 
representações partidárias e do governo (art. 20). Na prática, contudo, tal 
órgão não funciona nos moldes regimentais. O que se verifica de fato, em 
algumas  épocas  mais  raramente  do  que  em  outras,  são  reuniões  do 
Presidente  da  Câmara  com  os  líderes,  destinadas  a  definir  quais  as 
proposições devam ser inseridas na ordem do dia do Pleno e como apreciá-
las. (PINTO, 2009, p.93).

Às  comissões  cabe  a  iniciativa  de  proposições  legislativas,  como  projetos  de  lei, 

convocar  ministro  de  Estado  para  prestar  informações  sobre  assuntos  inerentes  a  suas 

atribuições  e  discutir  e  votar  projetos  de  lei  que  dispensar,  na  forma  do  regimento,  a 

competência  do  Plenário.  Trata-se  do  poder  terminativo  das  comissões,  que,  entretanto  é 

reduzido a projetos de lei, “projetos de decreto legislativo que aprovam ou não aprovam a 

renovação de concessão, permissão ou autorização para serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens” (PINTO, 2009, p. 95).

As comissões possuem um caráter técnico ou especializado que preparam as matérias, 

amadurecem  os  assuntos,  recebem  a  sociedade  civil  para  audiências  públicas  e  debates. 
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Contudo, no âmbito da correlação de forças dentro do Poder Legislativo, podemos dizer que 

há uma relação entre presidente e líderes partidários fortes comissões fracas. A maioria das 

matérias acaba indo para o Plenário sem parecer das Comissões, em regime de urgência, à 

vontade das forças prevalecentes na Casa.

A composição,  entretanto,  segue sendo renovada no início de cada 
sessão legislativa, o que enfraquece as comissões permanentes ao tempo 
em que fortalece os líderes (PINTO, 2009, p.94).

Cabe às comissões, entretanto, papel de “gerar informações e reduzir as incertezas no 

processo legislativo” (CINTRA & LACOMBE, 2007, p. 173). Elas enriquecem as discussões 

e  subsidiam  os  parlamentares  com informações  relevantes  para  quando  a  matéria  for  ao 

Plenário.  Isso  também  beneficia  os  próprios  parlamentares,  ao  permitir-lhes  “maior 

produtividade para suas bases, por atuarem em uma área de seu conhecimento, constituindo a 

maneira  mais  efetiva  de  se  tornarem  conhecidos  entre  as  autoridades  governamentais” 

(CINTRA & LACOMBE, 2007, p. 174).

As  Comissões  temporárias  são  criadas  para  apreciar  assuntos  determinados  e  se 

extinguem  ao  término  de  cada  legislatura.  Existem  as  comissões  especiais  que  são 

constituídas para dar parecer às propostas de emenda à Constituição, a projetos de código, a 

matérias  cujo  mérito  seja  de  competência  de mais  de  três  comissões,  dentre  outras,  e  as 

comissões  parlamentares  de  inquérito  que são,  em geral,  instrumentos  de  investigação da 

oposição  dentro  do  Parlamento.  Trata-se  de  instrumento  à  disposição  da  minoria  para 

fiscalizar o governo. Existem ainda as comissões externas, que não são tratadas nesse estudo.

A Constituição [de 1988] não mais limita o número dessas comissões 
[parlamentares  de  inquérito]  em  funcionamento  simultâneo,  embora  tal 
restrição  tenha  sido  mantida  no  Regimento  Interno  da  Câmara  dos 
Deputados. Na forma do artigo 35, §4º, é vedada a criação de comissão de 
inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos cinco, salvo projeto 
de resolução subscrito por ao menos um terço dos deputados.  Tampouco 
conservou a das comissões de inquérito à apreciação do Pleno. Ao contrário, 
a  Constituição  vigente  revestiu  de  maiores  poderes  essas  comissões,  que 
agora detêm competências de instrução processual próprias das autoridades 
judiciais, podendo, em virtude disso, inclusive decretar a quebra de sigilos 
bancário, fiscal e telefônico dos investigados” (PINTO, 2009, p. 96).

O cargo de Presidente de comissão é muito importante, para além do poder de agenda 

das matérias a serem apreciadas  em sua câmara,  para a distribuição do poder de relatoria 
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dentre os pares. Pode-se afirmar, segundo Pinto (2009), que a competência mais importante 

dos presidentes de comissão é a de designar relatores das matérias. 

Apresentadas as principais organizações formais da Câmara dos Deputados,  vamos 

estudar, no próximo capítulo, a força dos cargos e o poder distribuído desigualmente entre os 

parlamentares dentro da Instituição. O estudo das regras regimentais das funções dos cargos 

institucionais  de  membros  da  Mesa  Diretora,  Presidência  das  Comissões  Permanentes  e 

Lideres partidários, foi o início da compreensão da força destes espaços. 
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4 O DIAP E SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) foi criado no ano de 

1983, inspirado pelo Departamento Legislativo da Central Sindical norte-americana (AFC-

CIO), de 1968, quando do tempo de ditadura militar no Brasil. 

O  AFC-CIO  subsidiava  os  trabalhadores  de  informações  sobre  a  tramitação  de 

proposições  no  Congresso  norte-americano,  representava-os  na  defesa  de  seus  interesses, 

informava-os  sobre  a  atuação  parlamentar  dando  notas  aos  deputados  e  senadores  pela 

atuação a favor ou contra os trabalhadores.

Na década de 1970, não havia abertura política para a criação de um departamento 

semelhante no Brasil,  que organizasse a representação dos interesses dos trabalhadores no 

Parlamento, por isso o DIAP foi criado anos mais tarde, em 1983, quando se deu o processo 

gradual de redemocratização.

O DIAP atua no monitoramento e na representação de interesses das centrais sindicais 

no  Congresso  Nacional.  Nos  primeiros  anos  de  sua  existência,  atuou  para  qualificar  e 

fomentar o debate sobre a classe trabalhadora6. 

Segundo  informações  prestadas  por  seu  Diretor,  Antonio  Augusto  de  Queiroz, 

conhecido como “Toninho”, em entrevista concedida exclusivamente para esta pesquisa, no 

mês  de  novembro  de  2009,  o  DIAP  possui  atualmente  aproximadamente  mil  entidades 

filiadas.

Com o intuito de garantir a credibilidade do trabalho acadêmico, é importante deixar 

claros a natureza e os objetivos  do DIAP7.  O público-alvo do DIAP são os sindicatos de 

6 Em 1988, quando da Promulgação da Constituição Cidadã, publicou o livro Quem foi quem na Constituinte e 
entregou diplomas, com o título de “Palavra de Honra do DIAP” aos parlamentares que atuaram de acordo com 
os interesses dos trabalhadores na elaboração do texto constitucional.

7 Parte-se  do  pressuposto  de  que  nenhuma  ciência  é  neutra,  da  mesma maneira  que  nenhum pesquisador  
consegue se afastar do seu objeto de estudo a ponto de isentá-lo completamente de suas valorações. Valorações  
que lhes são próprias por viver em sociedade, absorvendo certos princípios de tal modo que isso passa a fazer 
parte de sua constituição. Neste ponto, é mister lembrar que esse foi motivo de muita discussão acadêmica, 
durante longos períodos de tentativa de afirmação das ciências sociais como ciência. Havia um preconceito das 
ciências exatas e biológicas frente às ciências sociais principalmente pelo fato de, ao se estudar algo subjetivo, 
como a própria organização e pensamento da sociedade não se podem fazer ciência, pois o pesquisador está 
inserido dentro daquilo que se vai estudar. Séculos depois ficou provado que nem as ciências exatas nem as  
biológicas estão isentas da suposta subjetividade que carrega o pesquisador. O cientista, ao fazer uma escolha  
sobre o que se vai pesquisar, coloca aí um pouco de seus valores, o que é importante para ele pesquisar. E disso 
se carrega o problema da pesquisa.
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trabalhadores associados ao Departamento. Trata-se de uma instituição que tem por objetivo 

fazer  a  representação  dos  interesses  dessas  entidades  no  Congresso  Nacional  e  prestar 

informações estratégicas sobre formas de atuação como grupos de pressão. 

Indagado sobre o objetivo das publicações do DIAP, Toninho afirmou que atualmente 

o  Departamento  publica  três  séries  de  estudos  com  enfoques  diferentes.  Uma  série  é  a 

chamada “Radiografia do Congresso”, lançada em 1990, com informações sobre o Congresso 

eleito8. 

O segundo enfoque, segundo o entrevistado, é dado por meio das publicações voltadas 

explicitamente para a classe trabalhadora. São publicações que diretamente dialogam com os 

trabalhadores  e  as  centrais  sindicais.  São  voltadas  para  os  associados  do  DIAP.  Nessas 

publicações,  há  juízos  de  valores,  pois  é  o  espaço  de  atuar  conforme  sua  motivação  e 

constituição9. 

E a terceira linha de publicações é a do Os Cabeças do Congresso Nacional, objeto 

desse  estudo,  lançada  pela  primeira  vez  em 1994  e  editada  anualmente  desde  então.  Os 

Cabeças do Congresso Nacional faz um mapeamento dos atores-chaves do Poder Legislativo, 

a partir da identificação dos parlamentares que conduzem o processo decisório. 

Surgiram da  necessidade  do  DIAP ampliar  o  espectro  de  interlocutores  dentro  do 

Parlamento. O Departamento estava sendo categorizado somente sobre o prisma da defesa dos 

interesses das Centrais Sindicais e com isso, alcançando a antipatia de muitos congressistas, 

essenciais, porém, para o alcance dos seus objetivos classistas.

O Departamento sentiu que os espaços de diálogo com os parlamentares poderiam ser 

potencializados uma vez com o oferecimento de um trabalho isento, que se distanciasse de 

Mas não deixa de ser ciência o conhecimento produzido: desde que se tenha método. A ciência se diferencia do  
conhecimento filosófico e do conhecimento empírico pela existência do método. Pelo respeito à metodologia, 
que vai dar credibilidade à pesquisa. É sob este prisma conceitual que foram feitas algumas perguntas ao Diretor 
do DIAP.

8 Esta publicação traz uma análise, por Estado, dos parlamentares eleitos. É feito um estudo e publicado um 
perfil de cada deputado e senador que chega ou é reeleito ao Poder Legislativo, como forma de subsidiar os 
grupos  de pressão  e  a  sociedade  em geral  sobre  as  características  da  Legislatura  que  está  por  começar.  A 
“Radiografia do Congresso” é publicada a cada eleição para o Poder Legislativo e tem enfoque informacional, ou 
seja,  de  subsidiar  o  leitor  em geral  com  informações  sobre  os  parlamentares  eleitos.  Foca-se  no  objetivo 
democrático de divulgar informações sobre os políticos eleitos diretamente que serão os representantes do povo 
no Parlamento por um determinado período de tempo. Essa publicação tem a função ainda de antecipar  as 
estratégias de mobilização da sociedade civil organizada, uma vez que presta informações sobre o perfil político 
de cada parlamentar.

9 Um exemplo desse tipo de publicação é o Quem foi quem na Constituinte, ou Quem foi quem nas matérias de  
interesse dos assalariados, lançado em agosto de 2002, publicação co-editada por várias entidades filiadas ao 
DIAP, com um balanço da atuação dos deputados e senadores na 51ª legislatura.
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uma visão classista e se abrisse para a análise das correlações de forças dentro do Parlamento 

de uma maneira menos carregada de juízos de valor10.  

O  DIAP  foi  se  especializando  em  processo  decisório  e,  mesmo  que  certos 

parlamentares  não  fossem  aliados  da  entidade,  eram  reconhecidos  como  influentes  com 

honestidade  procedimental.  Atualmente  as  publicações  são  referência  para  estudiosos  do 

ramo,  para  jornalistas  e  para  os  próprios  parlamentares  que,  inclusive,  têm  utilizado  a 

presença de seus nomes nas publicações como forma de propaganda política. Além de serem 

distribuídas para os primeiros escalões do Governo e lidas por grupos de pressão diversos que 

buscam aperfeiçoar suas formas de atuação no Parlamento brasileiro. 

Essa necessidade de ampliar a forma de atuação e os canais de diálogo do DIAP com 

os parlamentares pode ser entendida como uma medida de flexibilização, reflexo da mudança 

da forma de se fazer política, após a redemocratização e a Constituição Cidadã, de 198811. 

Pode-se dizer que passaram a ser mais valorizadas na política, com o amadurecimento 

da Democracia no Brasil, as características de flexibilidade, negociação, articulação, que não 

era tão valorizado assim anteriormente, durante os vinte anos de período militar. 

Podemos averiguar esse acontecimento de mudança do que é valorizado na política de 

uma sociedade à luz da teoria elitista de Mosca. Segundo ela, modificações consistentes na 

Classe Política ocorrem muito raramente, somente quando há uma espécie de revolução em 

determinada sociedade. Mesmo assim, independente do tipo de revolução, o que ocorre é a 

10 A publicação  “Os  Cabeças”  nasceu,  portanto,  da  necessidade  de  ampliar  o  trânsito  do DIAP dentro  do  
Parlamento e, diante desta motivação, ele procurou ser o mais fiel possível à realidade quando se avaliava os 
parlamentares a fim se encontrar o grupo dos mais influentes. “Qual era o problema? É que a instituição em certa 
medida era estigmatizada,  porque era vista como uma instituição exclusivamente corporativa.  Quem dá esse 
corte de deixar de ser meramente corporativa são  Os Cabeças (...),porque aí nós passamos a ter acesso a um 
universo de parlamentares que cada vez mais estava menor em função dessa visão de que a gente era CUT, que a  
gente era PT, que a gente era uma instituição que estava a serviço da corporação de trabalhadores” (QUEIROZ, 
em entrevista concedida a autora, 2009). 

11 Entende-se que durante o período da Ditadura Militar,  correspondente aos vinte anos que antecederam a 
redemocratização (1964 a 1984),  as liberdades individuais foram sufocadas e,  com isso, existiu um inimigo 
comum que uniu a sociedade. O modo de atuar politicamente era pautado no enfrentamento político, pela busca  
das liberdades e no “denuncismo”, pelo sentimento de revolta da ditadura a serviço de um poder econômico em  
detrimento da classe trabalhadora. Com o advento da Redemocratização, as relações políticas passaram a ser 
menos conflituosas. Passou a haver mais diálogo e cooperação, no lugar do enfrentamento e do “denuncismo”. “
Com o amadurecimento da democracia, vai se percebendo que quem era adversário no passado pode ser aliado 
numa conjuntura renovada, sem esses vícios, sem esses estigmas.  Embora exista [...] a luta de classes, o modo 
de tratar isso é um modo diferente, mais em relação às estratégias e táticas bem montadas, de diálogo e menos o  
enfrentamento e o denuncismo. Eu acho que isso é produto, sem duvida nenhuma, de busca de alianças diária  
fantástica” (QUEIROZ, em entrevista concedida a autora, 2009). 
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substituição  de uma classe dirigente,  por  outra  dirigente,  não  mais  numerosa,  não menos 

qualificada.

Neste  sentido  podemos  interpretar  a  aparente  revolução  no  Brasil,  de  um Estado 

repressivo  para  um Estado Democrático  de  Direito,  sob  duas  vertentes.  A primeira,  pela 

constatação da mudança do estilo  de fazer  política e das qualidades  valorizadas  no perfil 

político: da combatividade ao diálogo (consenso). De acordo com Mosca (1966), o progresso 

das sociedades na linha da evolução política frente à passagem do Estado Feudal ao Estado 

Moderno Burocrático e ao Estado Capitalista,  influenciou o perfil das elites dominantes, a 

partir da mudança das características valorizadas. Resumidamente, pode-se dizer, utilizando o 

exemplo do autor que, nas sociedades mais primitivas a característica “guerreira” era muito 

valorizada como atribuição essencial para a Classe Política. À medida que a civilização foi 

evoluindo  e  transformações  sociais  foram  acontecendo,  acompanhadas  de  rupturas  e 

reestruturações dos sistemas políticos, econômicos, foi mudando-se o que se valorizava na 

elite governante. 

A segunda vertente de interpretação vai ao encontro da teoria de Mosca ao identificar 

que,  apesar de ter  havido uma mudança significativa na estrutura da sociedade e  de suas 

instituições  política,  não  houve  uma  ruptura  que  transformasse  completamente  a  classe 

governante. O que houve com a redemocratização foi um rearranjo de forças políticas que 

mantiveram praticamente a mesma elite  no poder. É certo que,  conforme José Murillo de 

Carvalho (2007), 

o saldo da nova experiência tem sido positivo. Instituições como sindicatos, 
partidos  e  imprensa  têm  exercido  livremente  suas  atividades;  os  poderes 
constitucionais, Executivo, Legislativo e Judiciário, têm no geral funcionado 
de acordo com a lei; os rituais da democracia, eleições, debates, campanhas, 
não têm sido interrompidos (CARVALHO,2007, p.28).

O quadro político brasileiro se dinamizou, evoluindo de um “esquema elitista bastante 

fechado para um cenário mais próximo ao modelo pluralista” (DULCI, 2007, p. 286). Da 

política tradicional das elites locais foi se passando para políticas dos grandes centros, e o 

resultado  disso  é  a  coexistência  de  várias  modalidades  de  organização  político-eleitoral. 

Mesmo  havendo  avanços  na  participação  política,  na  pluralidade  partidária,  no  sistema 

eleitoral, ainda convivem com tais progressos o voto de cabresto de maneira modernizada, a 

falta  de  educação  política  e  de  cidadania,  e  a  manutenção  de  elites  locais  nas  esferas 

governamentais. 
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Pode-se  dizer,  conforme a  teoria  de  Mosca  (1966),  que  no  seio  da  sociedade  em 

transformação houve a manutenção de uma elite no poder do Estado Brasileiro, que conviveu 

com  as  mudanças  da  cultura  política  e  das  instituições  democráticas,  renovando-se 

minimamente, em prol da manutenção de um status quo, pautado no delineamento de novas 

formas de diálogo político e na flexibilização das formas de fazer política que objetivavam a 

manutenção das velhas forças, em diálogo com as novas, receptivas e dóceis.

Sendo  assim,  é  possível  relacionar  o  contexto  político  brasileiro  com a  teoria  de 

Mosca, que considera que as eleições dos Estados Democráticos permitem a existência de 

forças que substituirão as antigas, porém elas tenderão a se cristalizar e se manter no poder 

por mais um longo período, sendo, portanto rápida a renovação e pouco repetitiva. O sistema 

político quando renovado de elementos de classe inferior na elite atualiza e gera ainda mais 

estabilidade para a classe dominante. Este enfoque será levado à análise dos dados.

4.1 A metodologia do DIAP

O DIAP identifica, desde a eleição, quem são os parlamentares eleitos, quais são seus 

redutos eleitorais, quem os financia, e elabora os perfis políticos de cada um. Identifica o que 

pensam os parlamentares sobre os principais temas que serão objetos de debate e deliberação 

durante a legislatura e mapeiam os principais atores do processo legislativo, identificando os 

cem parlamentares mais influentes do Congresso.

Parte da premissa de que a disputa política é assimétrica, sendo alguns atores mais 

poderosos que outros. Ou seja, o DIAP parte da mesma premissa da Teoria das Elites, de que 

em qualquer organização social há uma minoria que lidera a maioria e detém o poder. O poder 

político  nunca  é  distribuído  de  uma  maneira  simétrica  entre  um  grupo  social,  sendo 

concentrado em grande parte numa elite dominante. De acordo com as publicações do DIAP, 

no Parlamento, assim como na sociedade, há os que lideram – geralmente em menor número – 

e os liderados, em maior número.

Os  Cabeças  do  Congresso Nacional são  os  parlamentares  que  se  diferenciam  da 

maioria  parlamentar  por alguns fatores considerados fundamentais  no processo legislativo: 

eles  possuem  qualidades  pessoais  que,  dentre  outros,  os  habilitam  a  influenciar  o 

comportamento  dos  outros,  a  conduzir  debates  e  conquistar  consensos,  a  conduzir 

negociações, votações, articulações, a formular de Leis importantes no processo político, e a 
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preencher cargos institucionais que os legitimem para influenciar as principais decisões da 

Casa.

A metodologia  do DIAP adotou critérios  qualitativos  e  quantitativos,  que incluem 

aspectos posicionais  (institucionais),  reputacionais e decisionais.   O critério  institucional  é 

baseado  no  vínculo  formal  que  o  parlamentar  tem  com  os  cargos  da  instituição;  o 

reputacional, a percepção que os as pessoas tem sobre determinado político; e o decisional, a 

capacidade de liderar e influenciar escolhas.

Dentro do enfoque reputacional, o DIAP faz entrevistas com os deputados e senadores, 

que  escolhem  uma  lista  de  nomes  que  eles  consideram  influentes.  Dentro  do  enfoque 

decisional,  o  DIAP  escuta  os  assessores  das  bancadas,  jornalistas,  cientistas  e  analistas 

políticos,  além de se basear no próprio monitoramento diário das atividades das Casas do 

Congresso. 

No  caso  das  entrevistas,  o  DIAP  escolhe  alguns  parlamentares  para  serem 

entrevistados. Toninho explicou que essa seleção é feita baseada em três critérios: o corte 

partidário, o corte regional e o corte ideológico. São consultados os parlamentares do ponto de 

vista da região,  da ideologia e do partido.  Ele seleciona,  dentro de um partido,  falar com 

alguns parlamentares que são de correntes diversas internamente, ou de Estados diferentes e a 

eles dirige a pergunta de quem eles consideram influentes dentro de seu partido, dentro de sua 

bancada (estadual, considerando todos os partidos) e, também, dentro do assunto ou tema que 

ele trabalha.

É notória a importância da reputação entre os pares para o parlamentar se tornar parte 

da elite. Assim como já definiam os teóricos das elites, especialmente Pareto, que atestou a 

existência,  dentro da elite,  de uma divisão entre elite governante e elite não-governante e, 

dentro da elite governante, a existência de indivíduos que ficam “à testa do Estado”, ou seja, 

uma elite da elite.

O DIAP confirma a importância do critério reputacional ao elaborar a lista anual “Dez 

mais influentes do Congresso”, conforme Anexo “C”. A entrevista com o Diretor do DIAP 

mostrou o que a instituição faz para confirmar a objetividade da lista que publica anualmente 

com os nomes dos cem parlamentares mais influentes: após a publicação, a instituição faz 

uma pesquisa com os cem parlamentares, dando a eles a oportunidade de escolherem os dez 

nomes que julgam ser os mais influentes, no universo dos 594 congressistas. 

Mas eles não precisam ficar presos à lista dos cem. Podem escolher 
qualquer um dos que tem mandato parlamentar. Não há um caso sequer de 
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alguém que tenha tido mais do que 5 votos no universo de cem que não 
tivesse sido parte da lista dos Cabeças. Então é um critério para aferir esse 
grau de subjetividade  inexistente.  (QUEIROZ,  em entrevista  concedida  a 
autora, 2009).

O resultado é a confirmação da lista dos cem nomes publicados, pois os nomes mais 

votados  pelos  já  considerados  “Cabeças”  figuram,  em  sua  grande  maioria,  como  elite 

parlamentar na ótica do DIAP. Essa é uma forma de refutar a hipótese de que o critério do 

DIAP é subjetivo12. 

Visto isto, confirma-se que é muito importante para o DIAP, assim como foi para a 

pesquisa  de  Messenberg  (2002),  a  reputação  entre  os  pares  para  a  definição  da  elite 

parlamentar. Messenberg, para identificar os parlamentares com tais qualidades reforçadas e 

por  isso,  com  fortes  chances  de  serem  realmente  influentes,  se  utilizou  do  método  de 

entrevista sobre a reputação entre os pares e, posteriormente, fez a combinação dos elementos 

qualitativos e quantitativos. 

Para isto, na pesquisa da autora, os indivíduos que ocupavam os cargos formais e os 

líderes partidários foram instados a escolher os nomes que eles achavam relevantes dentro do 

processo decisório do Poder Legislativo. Eles selecionaram cem nomes para cada legislatura 

(48ª e 49ª Legislaturas, que compreendem os períodos de 1987 a 1991 e de 1991 a 1995). 

Ressalta-se  que  aos  entrevistados  de  Messenberg  foi  dada  a  informação  de  que 

consideraria elite parlamentar os políticos que

em função da posição ocupada no Legislativo, dos cargos formais assumidos 
ou da capacidade de influência  (relacionada às qualidades pessoais  como 
orador,  debatedor,  articulador,  negociador,  especialista  em  determinados 
temas ou representante de interesses sociais e/ou institucionais organizados) 
interferiram  diretamente  nos  rumos  do  processo  legislativo. 
(MESSENBERG, 2002, p. 18).

A pesquisadora qualificou os nomes a partir de quatro critérios que distinguiam os 

possíveis membros da elite parlamentar, atribuindo símbolos a cada um deles como forma de 

facilitar a combinação de variáveis: um símbolo para o presidente da Casa e 1º secretário da 

Mesa, líder partidário ou líder do governo; outro símbolo para relator e/ou autor das principais 

proposições que foram convertidas em Lei no período, ou das principais CPIs; outro símbolo 
12 A entrevista com Toninho mostrou ainda que os parlamentares escolhem nomes de colegas de acordo com as 
suas relações pessoais. Um exemplo disto é a não aparição do nome do Senador Renan Calheiros na última  
pesquisa dos “Dez mais influentes do Congresso”, o que evidenciou os problemas em suas relações políticas 
inter-pessoais, dentro da conjuntura em que ocupou o posto mais alto de comando do Senado Federal.  
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diferente  para  presidente  de  comissão  permanente,  especial  ou  CPI;  e  um  símbolo  para 

aqueles nomes que tinham sido indicados como membro da elite parlamentar pela maioria 

absoluta dos parlamentares entrevistados.

A  lista  baseada  no  quarto  critério,  da  reputação  indicada  pela  maioria  dos 

parlamentares entrevistados, foi tida como 

o único [critério] de relevância individual absoluta. Isso, não só porque os 
parlamentares selecionados para a realização da enquete foram participantes 
e observadores privilegiados do Poder Legislativo ao longo desses anos, mas 
também porque os nomes por eles indicados foram agrupados de acordo com 
os princípios da unanimidade ou da maioria absoluta entre entrevistados com 
perfis  ideológicos  muito  distintos,  razões  mais  do  que  suficientes  para 
privilegiar particularmente tal parâmetro (MESSENBERG, 2002, p. 19).

Da mesma maneira,  como foi visto,  o DIAP além de constatar  a elite  a partir  das 

posições ocupadas nos cargos formais da instituição (presidência de comissões, lideranças, 

vice-lideranças,  relatorias,  missões partidárias,  mesas diretoras  da Câmara  ou do Senado), 

constata  também,  especialmente  pela  reputação  entre  os  colegas,  requisito  considerado 

fundamental para o ingresso no restrito grupo da elite parlamentar.

O DIAP enfatiza que não basta o parlamentar ocupar os espaços formais de poder para 

que  seja  classificado  como  “Cabeça”.  Em  entrevista  com  Toninho,  ele  mostrou  uma 

ponderação  necessária  perante  o  assunto:  nem os  cargos  formais  exclusivamente  formam 

parlamentares  para  a  elite  decisória,  nem  as  qualidades  pessoais  do  parlamentar  são 

suficientes para lhe dar poder de ação política, sem que ele esteja autorizado ou legitimado 

por um cargo institucional: “São raros os parlamentares que, por talento próprio, sem algum 

cargo, tenham a capacidade de projetar” (QUEIROZ, em entrevista concedida a autora, 2009). 

Não menos importante, o DIAP considera ainda a possibilidade do cargo formal não 

possibilitar o exercício real do poder, reservado para outro parlamentar que necessariamente 

não ocupe formalmente o espaço decisório.

Há circunstância, em que por haver uma disputa uma entre os lideres 
reais. Os que têm a condição, buscam um terceiro nome, que não tenha [...] 
mas  que  neutralize  os  dois.  Então,  o  fato  de  estar  num  corpo  formal 
necessariamente  não  leva  a  que  aquela  pessoa  seja  realmente  influente 
(QUEIROZ, em entrevista concedida a autora, 2009). 
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Sobre esses parlamentares que podem ser classificados como “de bastidores”, Toninho 

ressaltou  na  entrevista  o  papel  “de  organizar”  que  eles  têm,  cumprindo  papel  muito 

importante para seus partidos na relação de forças entre seu interior e no interior da Casa 

como  um  todo.  Estes  parlamentares,  apesar  de  não  aparecerem  sempre  em  oratória  no 

Plenário, nem na mídia, nem ocupando espaços formais na Casa, desempenham importante 

missão de negociação de compromissos e influenciam no comportamento dos pares13.

A partir  da  lista  formada  pelos  critérios  decisional,  reputacional  e  institucional,  o 

DIAP classifica os parlamentares em cinco categorias, de acordo com as habilidades de cada 

um. As categorias são: debatedores, articuladores, formuladores, negociadores e formadores 

de opinião. As classificações não são excludentes, sendo que um parlamentar pode pertencer a 

mais  de  uma  categoria,  por  mais  que  sejam consideradas  para  efeito  da  pesquisa,  como 

categorias secundárias. 

Os  Debatedores  são  definidos  como  parlamentares  dinâmicos,  atentos  aos 

acontecimentos  e  aos  grandes  temas  que  aparecem  para  o  Poder  Legislativo.  Eles  se 

encarregam de levar ao Plenário e às Comissões as posições de suas bancadas e enfrentam as 

discussões,  defendendo  missões  importantes.  Eles  têm  a  capacidade  repercutir,  tanto  no 

Plenário  quanto na imprensa,  os fatos políticos  gerados dentro ou fora do Congresso.  Os 

debatedores  influenciam muito  o processo legislativo  e  a  agenda prioritária  das  Casas  do 

Congresso, se utilizando de conhecimento das regras regimentais e de características pessoais 

especiais, como a desinibição e a perspicácia no preenchimento dos espaços de poder e de 

decisão. 

Os articuladores são parlamentares que se destacam pela capacidade de tramitar pelas 

diversas  correntes  políticas  dentro  das  Casas  do  Congresso  Nacional,  apreender  o 

posicionamento  de  cada  uma  e  criar  condições  para  atingir  consensos,  essenciais  para  o 

andamento  das  atividades  legislativas  e  o  para  o  sucesso  de  estratégias  políticas. 

Normalmente, tem livre acesso aos bastidores, ao poder institucional, e alto grau de fidelidade 

às diretrizes  partidárias  ou ideológicas  do grupo político a que pertencem. Eles  atuam de 

maneira discreta, nos bastidores, sem aparecer na imprensa ou nos debates no Plenário e nas 

Comissões. Atuam como interlocutores dos líderes de opinião, difundindo informações que 

13 “Há muitos parlamentares, de diversos partidos, que têm um traço de personalidade que abre uma serie de  
espaços para ele que, sem deixar de ser leal à orientação e à missão partidária, consegue dialogar com todos os  
segmentos e [...] persuadir os segmentos pelo fato de ser aquele interlocutor. Se fossem outros, seguramente não 
teria espaço. Então esse parlamentar, embora não frequente as paginas de jornais, não esteja nas linhas de frente 
dos debates  do Plenário,  ele  tem um trabalho  de bastidores  importantíssimo de organização  sem o qual a  
possibilidade  dos  partidos  conseguirem  ter  um  resultado  positivo  na  correlação  de  forças  seria  muito 
menor”(QUEIROZ, em entrevista concedida a autora, 2009).
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sustentarão as decisões dos tomadores de decisão, geralmente investidos em cargos formais. 

O sucesso da atuação dos articuladores se dá com a formação de uma espécie de massa de 

apoio  à  iniciativa  dos  dirigentes  dos  grupos  políticos  a  que  pertencem.  Possuem  como 

qualidades pessoais especiais o instinto político e o dom de síntese.

Os  Formuladores  são  os  parlamentares  que  se  dedicados  à  elaboração  dos  textos 

legislativos para serem deliberados. Destacam-se por possuir  atributos pessoais de qualidade 

intelectual e conhecimento especializado em determinadas áreas do saber. De atuação mais 

discreta  do que os debatedores,  são os parlamentares mais produtivos.  Eles influenciam a 

agenda legislativa de maneira determinante, pois dão forma às ideias e interesses que circulam 

no Congresso. Geralmente não ocupam posto de líder político ou partidário,ou seja, não são 

investidos,  necessariamente,  em  cargos  formais  de  decisão,  sem  que  isso  signifique 

diminuição do poder que têm de influenciar o processo legislativo.

Os  Formadores  de  Opinião  são  parlamentares  que,  por  sua  respeitabilidade  e 

credibilidade entre os pares, arbitram conflitos ou conduzem negociações políticas de grande 

relevância. Normalmente são os deputados ou senadores experientes, que transitam facilmente 

entre  as  diversas  correntes  políticas,  e  possuem a característica  pessoal  especial  de  visão 

abrangente  dos  problemas  do  país,  cuja  opinião  sobre  o  assunto  influencia  fortemente  a 

decisão dos demais parlamentares. Também atuam de maneira discreta, nos bastidores, sem 

necessariamente ocupar os cargos formais existentes. O DIAP os chamou de "líderes de alta 

patente”, ou seja, a “nata da elite”.

Os Negociadores são em geral os líderes partidários, investidos nos cargos formais. 

Têm autoridade  e  legitimidade  para  firmar  e  honrar  compromissos.  Possuem habilidades 

como credibilidade, urbanidade no trato, controle emocional, habilidade no uso das palavras, 

discrição e, sobretudo capacidade de transigir. Segundo o DIAP, é bom negociador “aquele 

parlamentar que, sem abrir mão de suas convicções políticas, respeita a vontade da maioria 

mantendo coeso seu grupo político" (OS “CABEÇAS” DO CONGRESSO NACIONAL. Ano XVI. 

2009). O DIAP deixa claro que a categoria de negociador acaba sendo um desdobramento de 

pelo menos uma das categorias acima explicadas. São parlamentares que se destacam por suas 

habilidades diversas e, por isso, ocupam postos-chaves de decisão. Para fins de categorização, 

o  DIAP  contabiliza  a  classificação  de  negociador  secundariamente,  após  classificar  o 

parlamentar em uma das outras quatro categorias.

Podemos  concluir,  sobre  as  categorias  em que  são  classificados  os  parlamentares 

“Cabeças  do Congresso” que,  por  trás  do motivo ou do espaço que o parlamentar  ocupa 

dentro do Congresso, seja um cargo formal ou um espaço decisório legitimado pelos colegas 
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que lhe dão autoridade e lhe conferem respeito, para pertencer à elite do Parlamento existem 

faculdades  especiais  que  lhe  são  próprias  e  fazem jus  a  diferenciação  perante  os  demais 

colegas. Este viés de análise é pautado nas habilidades especiais do parlamentar, que fazem 

com que ele  acabe se destacando e se  tornando uma liderança.  Essa interpretação vai  ao 

encontro da Teoria das Elites, mais especificamente a teoria de Pareto (1966), sobre os dons 

especiais de alguns seres humanos, motivo do surgimento de uma classe política superior, que 

comanda a classe inferior: uma elite que comanda a maioria. 

Dentro da elite,  há ainda as qualidades que se destacam. Uma espécie de “elite da 

elite”. Segundo a definição do DIAP sobre a categoria “formador de opinião”, por exemplo, 

ela contém “a nata” da elite parlamentar. Dentre as características classificadas pelo DIAP, é 

interessante verificar qual é a que predomina ao longo dos anos (Gráfico nº 1):

Gráfico nº 1

De acordo com o Gráfico nº 1, constituído a partir da análise comparada das edições 

do  Cabeças  do  Congresso Nacional de  1994 a 2009,  a  qualidade  “articulador”  é  a  mais 

presente  nos  parlamentares  que  são  classificados  como  elite  do  Congresso  pelo  DIAP. 

Percebe-se que estamos num momento político em que o país amadurece a sua democracia e, 

com isso,  está  aberto ao diálogo e à  tolerância.  Não se vê grandes  êxitos  em discussões 

extremistas, radicalizadas. A lógica não é mais a do confronto e sim a da cooperação.
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Isso pôde ser  confirmado em entrevista  com o Diretor  do DIAP que esclareceu  a 

percepção de que a maneira  de se fazer política no Parlamento atualmente é diferente do 

tempo anterior  à Constituição Federal de 1988, ou mais especificamente,  dos períodos de 

governos autoritários, como durante o Governo dos Militares, ou do Estado Novo de Vargas. 

Hoje  a  maneira  de  se  obter  sucesso  é  utilizando  o  dom  do  consenso,  ao  contrário  do 

enfrentamento.

Essa é uma questão controvertida, inclusive para aqueles mais presos a ideologias, que 

ainda  partem  para  o  enfrentamento  e  se  indignam  com  os  “conchavos”  e  alianças  sem 

identidade ideológica. Mas tratamos aqui de uma constatação baseada em dados que procuram 

mostrar uma das faces do que se pode chamar de interpretação da realidade política. 

A  característica  “debatedor”  aparece,  na  maioria  do  tempo,  em  segundo  lugar, 

demonstrando que é uma qualidade também bastante presente nos indivíduos que integram a 

elite parlamentar classificada pelo DIAP. São os parlamentares mais procurados pela mídia. 

Entende-se que os debatedores são fundamentais para o andamento das Casas Legislativas, 

pois repercutem para a sociedade o que é votado e discutido no Parlamento, viabilizando a 

sensibilização dos grupos sociais frente a determinados temas, dos próprios parlamentares e 

do Governo.

Os formadores de opinião aparecem em menor número, sobretudo pelo o que o próprio 

DIAP já explicou que é a especialidade desse grupo de parlamentares: eles desempenham uma 

função que é tão especial que aparece em número bem menor a quantidade de parlamentares 

com tal capacidade.

Foi  realizada  uma  análise  minuciosa  das  séries  nº  I  a  XVI  de  “Os  Cabeças  do 

Congresso” para encontrar  semelhanças  e  diferenças  entre  elas  e  assim poder  traçar  uma 

espécie de linha evolutiva das publicações, dentro de categorias importantes para este estudo. 

A Taxa de renovação dos “Cabeças” em relação à edição imediatamente anterior começou a 

ser incluída a partir da edição do ano 2000: 10% em relação a 1999. Em 2001: 23%; 2002: 

16%. Em 2003, primeiro ano da 52ª legislatura, a taxa de renovação da elite no DIAP foi de 

40%, coincidindo com as eleições gerais que havia acontecido e com o início do Governo 

Lula. A partir de 2004 o DIAP não mais publicou a taxa de renovação. 

Em todas  as  publicações  há  uma parte  chamada  de  “Análise  Global”,  que  é  uma 

espécie  de resumo da conclusão da pesquisa de cada edição.  Ela é apresentada  antes  das 

análises por categorias. O que chamou atenção neste quesito foi a similaridade que tem todas 

as  16  análises  globais,  de  1994  a  2009.  A  Análise  Global  de  1994  conclui  que  “os 

parlamentares  que  comandam o processo decisório  no Congresso  Nacional  tem formação 
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superior,  são  profissionais  liberais,  defendem  a  economia  de  mercado,  são 

predominantemente de centro, tem mais de um mandato, são oriundos das regiões ricas ou 

Estados  ricos  das  regiões  pobres,  pertencem  aos  maiores  partidos,  gostam  de  se  auto-

classificar social-democratas e destacam-se como articuladores". 

O  DIAP  constatou  ainda  a  importância  da  experiência  para  a  elite  parlamentar, 

considerando  que  o  Senado,  talvez  por  ser  composto  por  parlamentares  experientes, 

geralmente  ex-ministros,  ex-governadores  e  até  ex-presidentes,  está  proporcionalmente 

melhor  representado na elite  parlamentar.  Embora o Senado represente apenas 13,63% da 

composição do Congresso, ele tem 26% da elite contra 74% da Câmara, e isso se repetiu ao 

longo  das  publicações,  com  as  margens  de  super  representação  do  Senado  de 

aproximadamente 26%.
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5 CRUZAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Podemos pensar o Congresso Nacional como uma organização social em que os 513 

Deputados e os 81 Senadores são a sociedade. Em seu seio emergem lideranças que dirigem 

os  trabalhos  das  Casas  do  Congresso,  como representantes  da  maioria  que  delegam suas 

vontades  a  pessoas  com  capacidade  e  credibilidade  para  representá-las.  Essas  lideranças 

constituem uma minoria chamada de elite e seu objetivo é permanecer quanto mais tempo 

puder com o poder de influenciar as principais decisões do coletivo.

Devemos  ponderar,  no  entanto,  o  que  Michels  (1982)  constatou  nas  organizações 

partidárias: que uma vez formadas as oligarquias, elas se distanciam dos propósitos que as 

motivaram  nascer.  Distanciam-se  dos  objetivos  coletivos  dos  governados.  No  caso  do 

Parlamento, as lideranças políticas, investidas de legitimidade, conhecimento, cargos formais 

e  autoridade  para  falar  em nome de  suas  bancadas  ou  grupo  representado,  normalmente 

cumprem os objetivos da coletividade que os colocaram nos postos decisórios. Acontece, no 

entanto, que a agenda legislativa é bastante concorrida, por motivo do tempo escasso e dos 

custos  envolvidos  para  a  formação  dos  consensos  para  as  deliberações,  tendo  os  líderes, 

presidentes  de comissões  e  membros  da  Mesa  Diretora  um grande poder  de  escolha  dos 

assuntos e políticas a serem colocados no centro da agenda de decisões.

Assim sendo, todo partido ou organização social é composto por diversas pessoas que 

carregam  consigo  objetivos  comuns  e  objetivos  que,  por  mais  que  sejam  aceitos  pela 

coletividade,  são  individuais.  No  caso  dos  partidos  políticos,  é  fácil  compreender  que, 

reunidos parlamentares de diversas regiões do país, existem pautas que são comuns à maioria 

e pautas que são específicas de sub-grupos. Os líderes possuem o poder de selecionar e levar 

para o centro do debate da Casa Legislativa algumas pautas em detrimento de outras. Logo, os 

líderes  podem  se  distanciar,  ao  longo  de  seus  mandatos,  dos  princípios  de  uma  grande 

coletividade,  se  atendo,  diante  da sua capacidade  de seleção,  a  assuntos  de determinados 

grupos internos, em detrimento de outros.

Neste caso, cabe relacionar a teoria de Michels (1982) da oligarquização dos partidos 

com a elite  parlamentar.  Dependendo do partido político,  da sua estrutura mais ou menos 

democrática, mais ou menos oligárquica, haverá líderes mais ou menos comprometidos com 

os objetivos coletivos da agremiação.
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Há partidos na Câmara dos Deputados que fazem uma espécie de revezamento de seus 

membros  nos  postos  formais  de  comando  existentes  dentro  da  Casa.  Mesmo  que  esse 

revezamento se dê, até certo ponto, de uma maneira formal, sem prejudicar a força política de 

alguns  parlamentares  que,  sem  postos-chaves  ou  cargos  formais,  muito  influenciam  o 

comportamento  e  pensamento  dos  outros  e  administram  assuntos  importantes  dentro  do 

partido, da bancada estadual ou de interesses que representa.

Mas o revezamento é importante  para a emergência de lideranças  que, sem cargos 

formais, não têm a oportunidade de mostrar aos outros as suas habilidades e competências. 

Além disso, a rotatividade entre diferentes membros do partido, referente aos cargos formais 

que  tem direito  dentro  da  Casa,  são  importantes  para  levar  ao  centro  da  agenda  política 

diferentes prioridades e assuntos ao longo do tempo, evitando o atropelamento de tendências 

internas do partido.

No entanto, há partidos dentro da Câmara que não fazem esse revezamento entre os 

seus líderes e nomes para postos-chaves institucionais.  São características de organizações 

ainda mais centralizadoras e oligárquicas, segundo Michels (1982). Apesar de entendermos 

que  há  uma elite  dentro  de  qualquer  organização  social,  especialmente  nas  organizações 

políticas,  que  visam o  poder  político,  considerado  pelos  teóricos  estudados como o mais 

importante da sociedade (MILLS, 1975), as organizações podem ser mais ou menos fechadas 

a novas lideranças. 

Utilizando  a referência  de Mosca  (1966),  pode-se perceber  que há sociedades  que 

vivem com a predominância da tendência democrática. Nelas, há uma periódica abertura da 

classe  dirigente  para  indivíduos  bem  capacitados  da  classe  dirigida.  Por  outro  lado,  há 

sociedades em que predomina a tendência aristocrática, em que as portas para a renovação da 

elite são fechadas. 

Segundo o teórico,  o ideal  é um equilíbrio entre as tendências,  não podendo ser a 

sociedade  completamente  democrática,  pois,  em  primeiro  lugar  seria  impossível,  dada  a 

constatação histórica da presença das elites, e, em segundo luga, pelo fato de que, se houver 

um desequilíbrio, ocasionado pelo acúmulo de elementos da classe inferior dentro da elite, a 

classe dirigente será sucumbida,  a ordem social  destituída e uma revolução será feita.  Da 

revolução, uma elite voltará a ser estabelecida. 

Se  a  sociedade  viver  completamente  sob  a  tendência  aristocrática,  haverá  uma 

paralisação da classe dirigente, que perderá, ao longo dos anos, a legitimidade concedida pela 

massa, pois se afastará demasiado do conhecimento da realidade da massa. Além disso, não 
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absorverá as novas competências valorizadas pela sociedade em geral ao longo do tempo, 

ficando obsoleta e pouco ágil no direcionamento e execução das políticas necessárias.

Para  analisar  essa  organização  social,  foi  extraída  do  portal  da  Câmara  dos 

Deputados·a relação de todos os deputados que exerceram mandato parlamentar durante as 

50ª, 51ª, 52ª e 53ª Legislaturas, sendo que os dados desta última são referentes até a data de 5 

de dezembro de 2009. Foram encontrados, respectivamente, o total de 636, 642, 629 e 601 

mandatos,  somando  um  número  de  2.508  mandatos  de  deputados  ao  longo  do  período 

estudado.  Vale  ressaltar  que,  apesar  de  existirem  somente  513  deputados  para  cada 

Legislatura, é possível, como constatado, haver um número maior de mandatos parlamentares 

em cada uma delas, se analisada a movimentação parlamentar durante o período, devido a 

situações, dentre outras, de falecimento, licença, renúncia ou cassação do mandato, em que os 

suplentes assumem o exercício do mandato efetiva ou temporariamente.

Constata-se que este valor numérico de 2.508 mandatos parlamentares, na realidade, 

representa  um  total  de  1.437  indivíduos,  ou  seja,  ao  longo  do  período  dos  quinze  anos 

estudados, assumiram o exercício do mandato parlamentar na Câmara dos Deputados um total 

de 1.437 deputados, sendo a diferença observada decorrente das reeleições ou das repetições 

do exercício do mandato eletivo.

A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados (SGM) forneceu os dados dos 

parlamentares que ocuparam os cargos institucionais da Casa, limitados, nesta pesquisa, aos 

membros da Mesa Diretora, presidentes de comissões permanentes, presidentes de comissões 

especiais  e parlamentares de inquérito e líderes,  na 50ª, 51ª, 52ª e 53ª Legislaturas.  Além 

disso,  foi  fornecido pelo DIAP a  lista  de  todos os  nomes de parlamentares  que,  desde  a 

primeira  edição  do  “Cabeças  do  Congresso”,  datada  do  ano  de  1994,  até  2009,  tenham 

constado da lista dos cem parlamentares mais influentes,  pelo menos uma vez14. Para fins 

desta  pesquisa,  utilizamos  os  dados  a  partir  de  1995,  pois  coincide  com o início  da  50ª 

Legislatura.

Os cargos institucionais supracitados serão chamados de “cargos formais”. O objetivo 

principal do cruzamento de dados é encontrar a presença de deputados que ocuparam cargos 

formais na Câmara dentro da lista dos “Cabeças do Congresso Nacional” de 1995 a 2009, e 

assim,  estudar  qual  a  importância  deles  para  a  constituição  da  elite  parlamentar.  Veja  a 

ilustração abaixo (Figura 1):

14 Vide Anexo A
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Figura 1

A ={conjunto dos Deputados que no período entre 1995 e 2009 ocuparam algum cargo formal} 
B= {conjunto de Parlamentares do Congresso – Deputados e Senadores - que no período entre 1995 
e 2009 foi considerado um “Cabeça do Congresso”} 
C={conjunto de Parlamentares que foram considerados “Cabeças do Congresso” somente no 
exercício de seu mandato de Senador}
A∩B={conjunto de Parlamentares que no período entre 1995 e 2009 ocuparam algum cargo formal e 
foi considerado um “Cabeça do Congresso”; vale ressaltar que o parlamentar pode ter sido “Cabeça 
do Congresso” em um ano diferente daquele que ocupou o cargo formal, ou seja, os critérios não 
precisam ser coincidentes no mesmo ano}.

Os dados  foram trabalhados  da  seguinte  maneira:  foi  elaborada  uma planilha15 de 

forma a consolidar os nomes constantes das informações fornecidas pela SGM e pelo DIAP. 

Foram cruzadas as informações,  formando uma tabela  que demonstra,  para cada nome de 

deputado, se ele foi membro da Mesa, presidente de comissão permanente, líder partidário, 

presidente de comissão especial ou de inquérito, se foi “Cabeça do Congresso”, conforme lista 

do DIAP, e quantas vezes ele apareceu na lista dos “Cabeças”. 

O objetivo é analisar qual é a representatividade entre os  Cabeças do Congresso de 

deputados investidos nos cargos formais. Segue-se a teoria elitista de Wright Mills (1975), 

cujo conteúdo ressalta  a  importância  de ocupar  cargos  institucionais  para se exercer  com 

eficiência o poder político e também a pesquisa da socióloga Débora Messenberg (2002), que 

parte dos indivíduos ocupantes dos cargos formais no Parlamento para obter a lista e o perfil 

daqueles  mais  influentes  dentro  do  universo  dos  parlamentares  em  exercício  de  seus 

mandatos. 

Considerando somente os cargos de líderes, presidentes de comissões permanentes e 

membros da mesa diretora, foi constatado, ao longo do período estudado, a existência de 282 

cargos de presidentes de comissões permanentes, 59 cargos da Mesa Diretora e 206 cargos de 

15 Vide Anexo B

A B

C
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líderes partidários, totalizando 547 oportunidades de investidura nestes espaços institucionais. 

No entanto, eles foram preenchidos por um total de 351 deputados.

Desses  351  deputados  que  ocuparam  os  cargos  formais  acima  relacionados,  39 

deputados foram, pelo menos uma vez, membros da Mesa Diretora (do total de 59 cargos 

existentes no período); 128 deputados foram, pelo menos uma vez, líder de partido, governo 

ou  da  minoria  (do  total  de  206  cargos);  e  241  deputados  foram,  pelo  menos  uma  vez, 

presidente de comissão permanente (do total de 282 cargos existentes). 

Esses  dados  mostram que 34% dos  cargos  da  Mesa Diretora  são preenchidos  por 

deputados que já ocuparam em outras sessões legislativas este posto de membro da Mesa. Ou 

seja, a taxa de reincidência nos cargos da Mesa é de 34%. No caso dos líderes partidários, do 

governo  ou  da  minoria,  a  taxa  de  reincidência  é  de  38% e,  no  caso  dos  presidentes  de 

comissões permanentes, é de apenas 25%.

Infere-se daí que os cargos da Mesa e de liderança têm maior relevância, no âmbito da 

elite parlamentar, em comparação com as presidências das comissões permanentes. Confere-

se sobretudo o estudo comparado de Pinto (2009) sobre a força política dos líderes partidário 

em detrimento das comissões. Os Parlamentos que possuem lideranças fortes, concentram o 

poder decisório, ocasionando o enfraquecimento de suas comissões.

A lista fornecida pelo DIAP, que contém os nomes dos parlamentares que foram pelo 

menos uma vez ao longo do período estudado  Cabeça do Congresso, informa um número 

total de 313 parlamentares, incluindo deputados e senadores. Entende-se que se houvesse uma 

renovação anual da elite parlamentar identificada pelo DIAP de 100%, haveria, ao longo dos 

quinze anos estudados, um total de 1.500 nomes diferentes de parlamentares. No entanto, há 

alta taxa de reincidência na elite, configurando um número reduzido de 313. Este dado remete 

à Teoria das Elites, na medida em que comprova a baixíssima taxa de renovação da elite do 

Congresso ao longo de quinze anos.

Dos 313 nomes de líderes  classificados como “Cabeças” pelo DIAP, somente 263 

foram deputados. Ao passo que, desses 263 deputados, 168 estiveram no exercício de cargos 

formais,  considerados os presidentes  de comissões  permanentes,  de comissões especiais  e 

parlamentares  de inquérito,  líderes  e membros da mesa diretora.  Ou seja,  uma relação de 

aproximadamente 64%, que pode ser considerada significativa do ponto de vista da relação 

entre elite parlamentar e cargos formais. Veja no Gráfico nº 2 essa relação:
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Gráfico nº2:

É importante registrar que, para fins desta pesquisa, convencionou-se classificar como 

“deputado” aqueles que pelo menos uma vez foi “Cabeça” como deputado. Esta pesquisa 

somente analisa a Câmara dos Deputados excluindo os dados sobre os senadores. Ressalta-se 

também que esta pesquisa não inclui os cargos de relatoria de matérias importantes. Esses 

cargos também são muito relevantes para a identificação da elite parlamentar, mas por limites 

processuais e pela conceituação estabelecida de cargos formais como restrita às presidências 

das comissões permanentes, parlamentares de inquérito e especiais, membros da mesa diretora 

e lideranças partidárias, eles não foram considerados.

Em  relação  aos  241  deputados  que  presidiram  Comissões  Permanentes,  33% (80 

deputados) fizeram parte da elite parlamentar do DIAP. Dos 287 deputados que presidiram 

comissões  especiais  e  de  inquérito,  apenas  27%  (78  deputados)  constaram  da  lista  dos 

“Cabeças”. 

Em relação aos líderes,  dos 128 deputados que foram líderes no período estudado, 

61% (78 deputados) fizeram parte da lista dos “Cabeças e dos 39 deputados que ocuparam 

cargos da Mesa Diretora, 62% (24 deputados) foram “Cabeça do Congresso”. 

Podemos  concluir  que  os  cargos  de  liderança  partidária  (incluídas  a  liderança  do 

governo e  da  minoria)  e  de  membro da  Mesa,  são  mais  relevantes  do que  os  cargos  de 

presidentes de comissões em geral. O poder no parlamento é concentrado mais nos líderes e 

nos  altos  cargos  formais  da  Mesa  Diretora.  A  elite  parlamentar,  portanto,  engloba 

parlamentares qualificados que, investidos dos cargos formais, se destacam quando líderes, 
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presidentes da Casa e secretários. É mais uma denotação do sistema de comissões fracas e 

lideranças fortes na Câmara dos Deputados.

Dessa forma, essa relação acima descrita pode ser representada pelo gráfico a seguir 

(Gráfico nº 3): 

Gráfico nº 3

Este gráfico retrata os pesos relativos a cada cargo institucional analisado frente à elite 

parlamentar.  Primeiramente,  infere-se  da  tabela  a  relação  de  proporcionalidade  entre  os 

deputados que foram membros da mesa diretora e, ao mesmo tempo, Cabeças do Congresso. 

Percebe-se que há uma relação de proporcionalidade  considerável  entre  os  investidos  nos 

cargos da direção da Casa e o poder político decisório. 

O mesmo acontece para os deputados investidos do cargo de líderes partidários, do 

governo ou da minoria, bem representados na elite parlamentar. Não observando a mesma 

proporcionalidade entre os investidos em cargos de presidentes de comissões permanentes, 

especiais e de inquérito e os Cabeças dos Congresso. 

Podemos concluir  que, nas duas primeiras colunas, há uma relação significativa da 

presença dos deputados que são investidos nos cargos da Mesa e nos cargos de lideranças 

partidárias na elite parlamentar. Entretanto, sobre as duas últimas colunas, apesar de haver a 

pequena relação, ela não é suficiente para se afirmar uma real importância dos presidentes de 

comissões nas principais decisões da Câmara dos Deputados. 

Ou seja, à luz do que o Diretor do DIAP disse na entrevista, o cargo formal não é em 

si  fator determinante e suficiente  para a composição da elite  parlamentar,  mas percebe-se 

grande  relação  entre  os  cargos  de  membro  da  mesa  diretora  e  de  líder  partidário  com a 

ascensão  à  elite.  Como  foi  visto,  64%  dos  deputados  da  lista  dos  “Cabeças”  do  DIAP 
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preencheram espaços institucionais da Casa, e aproximadamente 60% dos membros da mesa 

ou dos líderes partidários compuseram a lista dos mais influentes. . 

Ainda assim, deve ser lembrada a teoria  de Mills  (1975), que não concebe que as 

qualidades pessoais, nas democracias modernas, sejam suficientes para sustentar indivíduos 

na elite decisória, necessitando da investidura em cargos institucionais para o pleno exercício 

do poder. O que podemos depreender é que o cargo formal, ainda que não seja o único fator 

para a composição da elite parlamentar, é muito relevante. Ele compõe uma espécie de tripé 

de elementos essenciais para a elite: a via institucional, a via das qualidades pessoais e a via 

reputacional.

É importante registrar que, interiormente a cada categoria criada, há subdivisões que 

são  interessantes  a  serem  analisadas.  No  caso  das  comissões,  não  foi  feita  uma  análise 

minuciosa para entender quais são as mais importantes para a elite parlamentar e quais são as 

menos relevantes. Talvez pudéssemos encontrar uma resposta indicando uma forte presença 

de deputados presidentes de comissões importantes na elite.  Mas, tomadas em conjunto, a 

conclusão é pela não relação direta desses cargos das comissões na elite parlamentar.

No entanto, foi feita uma análise minuciosa da composição da Mesa Diretora. Dos 39 

deputados que exerceram mandato de membro da mesa diretora, oito foram presidentes, sendo 

que todos eles (100%) fizeram parte dos “Cabeças do Congresso”. Sete foram primeiros vice-

presidentes, sendo que seis (86%) foram “Cabeças do Congresso”. E oito deputados foram 

segundos vice-presidentes, sendo que apenas três (38%) foram classificados como parte da 

elite parlamentar.

Dos  Secretários,  sete  foram  primeiros-secretários,  sendo  a  sua  totalidade  (100%) 

“Cabeças  do  Congresso”.  Sete  foram segundos-secretários,  sendo que  apenas  dois  (29%) 

tiveram seus nomes na lista da elite do DIAP. Dos oito terceiros-secretários, quatro (50%) 

foram da lista do DIAP e, dos seis quartos-secretários, apenas dois (33%) foram “Cabeças”.

Diante destes dados, pode ser concluído que, dentre os cargos da Mesa Diretora, para 

efeito  de  elite  parlamentar,  os  cargos  mais  importantes  são  os  de  Presidente  da  Casa  e 

Primeiro-Secretário. Seguidos do primeiro vice-presidente e do terceiro-secretário. Não se vê 

correlação significativa entre a elite e os demais membros da mesa. 

Continuando a análise sobre o grau de reincidência nos cargos formais, a tabela abaixo 

(Tabela nº 1) traz dados sobre o total de 313 parlamentares membros da lista do DIAP: a 

quantidade  de  vezes  em  que  se  repetiram  os  nomes  dos  parlamentares  ao  longo  das 

publicações anuais, de 1995 a 2009. 
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Tabela nº 1
Parlamentares (Deputados  e Senadores) Cabeça (quantidade de publicações)

54 1
55 2
38 3
35 4
20 5
29 6
21 7
16 8
4 9
9 10
9 11
9 12
5 13
9 15

Percebe-se que, do total de nomes publicados, 182 apareceram de uma até no máximo 

quatro  vezes  nas  edições  do  DIAP,  representando  mais  da  metade  da  considerada  elite 

parlamentar. Resta aproximadamente um terço do total de nomes para ter maior reincidência: 

99 apareceram de cinco a dez vezes e 32 apareceram de onze a quinze vezes. O gráfico abaixo 

ilustra essa informação (Gráfico nº 4):

Gráfico nº 4:
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Nele  podemos  constatar  que  à  medida  que  as  edições  dos  “Cabeças”  vão  sendo 

publicadas ao longo dos anos, um grupo de nomes de parlamentares vai se reincidindo nas 

listas anuais dos cem parlamentares mais influentes do Congresso Nacional.

Nota-se  que  quanto  menos  repetições  de  nomes  na  publicação  dos  Cabeças  do 

Congresso, maior o número de nomes de parlamentares (considerando senadores e deputados) 

que se repetem na lista. Ou seja, de uma até quatro repetições, 182 parlamentares têm seus 

nomes  publicados.  À medida  que  as  repetições  aumentam,  o  número de  reincidência  vai 

caindo, como por exemplo, de cinco a oito repetições, o número de reincidentes diminui para 

86 parlamentares. De nove a quinze repetições, o número é reduzido para 45 parlamentares.

Este  fenômeno  ocorre  tanto  para  os  parlamentares  (senadores  e  deputados  em 

conjunto), como mostra a linha tracejada, quanto para apenas deputados, como mostra a linha 

cinza.

Identificamos  uma elite  especial  a  partir  de  nove repetições.  Mesmo que  seja  um 

número bem reduzido frente o total, os 45 parlamentares ou 36 deputados que se encontram 

na  “nata  da elite”  parlamentar.  Eles  podem ser  considerados a  elite  da  elite,  mesmo que 

tenhamos que ponderar o fato de existirem parlamentares novos que logo entraram para a lista 

da  elite,  mas  ainda  não  alcançaram  o  número  de  mandatos  suficiente  para  alcançar  tal 

ranking. 

No entanto, os parlamentares que se encontram na lista do DIAP por mais de nove 

publicações  são  aqueles  que  contam,  sobretudo  com a  experiência,  e  esse  é  um atributo 

especial da elite política. 

De acordo com a entrevista concedida pelo Diretor do DIAP, o parlamentar que possui 

experiência na política e em atividades no Poder Executivo em especial possui uma atuação 

mais responsável durante o mandato de deputado ou senador.

Segundo Messenberg (2002), a experiência política é um fator muito importante para a 

composição da elite parlamentar. Neste viés podemos citar Max Weber (2003), que escreveu 

sobre o surgimento dos “políticos profissionais” dos estados democráticos modernos, dando 

ênfase à experiência, que tem por fim a capacitação do político para dominar com maestria 

temas e situações ao longo do tempo.

Os  deputados  que  aparecem  em  mais  de  nove  publicações  do  DIAP  podem  ser 

classificados, portanto, como “elite dos Cabeças”, um grupo que possui indivíduos talentosos 

e experientes,  não necessariamente oriundos do preenchimento de cargos formais,  mas de 

atuação  relevante  na  Casa  Legislativa,  seja  na  via  decisória,  na  via  das  formulações  e 

relatorias ou na via dos bastidores. 
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6 CONCLUSÕES

Os teóricos das elites consideram que nas mais diversas sociedades, independente da 

complexidade  de  cada  uma,  existem duas  classes  de pessoas:  a  dos  governantes  e  a  dos 

governados. O grupo dos governantes possui características que são especiais e determinantes 

para  a  sua  constituição.  Os  seus  membros  possuem  qualidades  e  habilidades  no 

desenvolvimento  de  suas  atividades  que  são  superiores  àquelas  da  maioria  da  população. 

Além disso, a forma de recrutamento ou acesso a esse grupo, que sempre é minoritário na 

sociedade, é restrita e bastante selecionadora, implicando na sua baixa taxa de renovação ao 

longo do tempo. 

À luz Teoria das Elites, os dados pesquisados apontam para a existência de uma elite 

dirigente na Câmara dos Deputados. A distribuição do poder político dentro da Instituição é 

feita de maneira assimétrica. Parlamentares mais habilidosos, experientes e de partidos que 

lhe  oferecem  espaços  ou  oportunidades  para  atuarem  nos  postos-chaves  de  decisão,  se 

destacam  da  maioria  como  “operadores-chave”  do  Poder  Legislativo,  cujas  preferências 

prevalecem no processo decisório da Casa. 

Em consonância com a teoria elitista de Wright Mills (1975), cujo conteúdo ressalta a 

importância de ocupar os cargos institucionais para se exercer com eficiência o poder político, 

e  com  as  pesquisas  da  socióloga  Débora  Messenberg  (2002),  que  parte  dos  indivíduos 

ocupantes dos cargos formais no Parlamento para encontrar a elite parlamentar brasileira, esse 

estudo, baseado nos  Cabeças do Congresso Nacional do DIAP, analisou a importância dos 

cargos institucionais na composição da elite parlamentar da Câmara dos Deputados. Ressalta-

se  que  são  considerados  cargos  institucionais  as  lideranças  partidárias,  da  minoria  e  do 

governo, os cargos da mesa diretora e as presidências das comissões permanentes, especiais e 

de inquérito. 

Ao  longo  das  quinze  edições  anuais  do  Cabeças  do  Congresso  Nacional,  que 

identifica,  a  cada ano,  cem parlamentares  considerados os mais  influentes  do Parlamento, 

pudemos  somar  somente  313 nomes  de  parlamentares  diferentes.  Deste  número,  263 são 

deputados e aproximadamente 64% deles estiveram investidos em cargos institucionais na 

Câmara dos Deputados.

Concluiu-se que há, na elite parlamentar, forte presença de deputados que exercem 

mandatos de líderes partidários, de presidente da Casa ou de primeiro-secretário. A lista dos 
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mais  influentes  é  constituída  de  aproximadamente  60%  dos  deputados  que,  no  período 

estudado preencheram tais espaços formais na Casa. Não foi encontrada a relação semelhante 

para os presidentes das comissões. Não se vê relação direta na elite com os demais membros 

da mesa, o que confirma o estudo de Messenberg (2002), que considerou, para fins de sua 

pesquisa, como cargo formal da Mesa Diretora apenas a Presidência e a Primeira-Secretaria. 

Constatou-se também a importância, na composição da elite parlamentar, de deputados 

experientes, com vários mandatos e grande capital político. Foi possível identificar uma “elite 

da elite” que se encontra influenciando as principais decisões da instituição há mais de oito 

anos seguidos. É um grupo ainda mais restrito que se consolidou nos espaços de poder.

O objetivo de analisar a importância dos cargos formais como instrumentos de poder e 

influência no processo legislativo pode ser considerado satisfeito com os dados encontrados. 

Foi encontrada alguma relação entre  o aspecto institucional  e o poder político.  Entretanto 

percebeu-se que este aspecto é apenas um elemento entre vários outros que compõem o perfil 

dos parlamentares mais influentes. O estudo mostrou alguns dos outros aspectos, como os 

tipos  de  habilidades  desenvolvidas,  dentro  das  categorias  de  formuladores,  debatedores, 

negociadores,  formadores  de  opinião  e  articuladores,  ou  a  importância  da  experiência  ou 

conhecimento especializado na política atual, mas desponta agora o interesse e a necessidade 

de,  em outra  oportunidade,  estudar o processo decisório na Câmara dos Deputados sob o 

enfoque da análise do discurso, diferenciado do enfoque institucional, que poderá levantar 

dados interessantes sobre os perfis individuais, mesclados nas conjunturas político-partidárias, 

dos deputados que se fazem presentes no direcionamento da formulação e na repercussão das 

políticas públicas dentro do Poder Legislativo.
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ANEXOS

ANEXO A – Tabela dos “Cabeças dos Congresso Nacional” ao longo dos anos.16

Nome do Parlamentar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total17

Aberlado Lupion  PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹  DEM¹ DEM¹ DEM¹ 13

ACM Neto         PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ DEM¹ DEM¹ DEM¹ 7

Ademir Andrade    PSB² PSB² PSB² PSB² PSB²        5

Adylson Motta PPR¹               1

Aécio Neves   PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹        6

Agnelo Queiroz     PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹    PCdoB¹    5

Alberto Goldman PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹    12

Alceu Collares     PDT¹ PDT¹  PDT¹ PDT¹ PDT¹ PDT¹ PDT¹    7

Aldo Arantes   PCdoB¹ PCdoB¹            2

Aldo Rebelo PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹   PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ 13

16 O número 1 é designado para Deputados e o número 2 para Senadores.

17 O Total é o número de vezes que o parlamentar constou da lista “Cabeças do Congresso”.
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Nome do Parlamentar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Alexandre Cardoso  PSB¹ PSB¹ PSB¹  PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹    10

Almino Affonso  PSDB¹ PSDB¹             2

Aloizio Mercadante     PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² 11

Aloysio Nunes Ferreira PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PSDB¹    PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹      7

Álvaro Dias           PSDB² PSDB²    2

Amir Lando         PMDB²   PMDB²    2

Andrade Vieira  PTB²              1

Antero Paes de Barros         PSDB² PSDB²      2

Antônio Carlos Biscaia           PT¹ PT¹   PT¹ 3

Antonio Carlos Konder Reis     PFL¹           1

Antonio Carlos Magalhães PFL² PFL² PFL² PFL² PFL² PFL²   PFL² PFL² PFL² PFL²    10

Antônio Carlos Mendes Thame           PSDB¹  PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ 4

Antônio Carlos Pannunzio             PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ 3

Antônio Carlos Valadares         PSB² PSB² PSB² PSB²    4

Antônio Kandir PSDB¹   PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹        6
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Nome do Parlamentar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Antônio Palocci     PT¹ PT ¹       PT¹ PT¹ PT¹ 5

Arlindo Chinaglia  PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹   PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ 12

Armando Monteiro       PMDB¹ PMDB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ 9

Arnaldo Faria de Sá  PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹  PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ 13

Arnaldo Jardim               PPS¹ 1

Arnaldo Madeira  PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹    PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ 11

Arthur Virgílio PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² 15

Artur da Távola PSDB² PSDB²      PSDB²        3

Augusto Carvalho PPS¹ PPS¹ PPS¹ PPS¹         PPS¹ PPS¹  6

Benito Gama PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹            4

Bernardo Cabral   PFL² PFL² PFL² PFL² PFL² PFL²        6

Beto Albuquerque         PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ 7

Bismarck Maia            PSDB¹    1

Bispo Rodrigues     PL¹ PL¹ PL¹ PL¹ PL¹       5

Bonifácio de Andrade PTB¹               1
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Nome do Parlamentar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Brizola Neto               PDT¹ 1

Cândido Vaccarezza             PT¹ PT¹ PT¹ 3

Carlito Merss           PT¹ PT¹ PT¹ PT¹  4

Carlos Mota            PSB¹    1

Carlos Sampaio             PSDB¹   1

Chico Alencar            PSOL¹ PSOL¹ PSOL¹ PSOL¹ 4

Ciro Gomes             PSB¹ PSB¹ PSB¹ 3

Colbert Martins    PPS¹            1

Conceição Tavares   PT¹             1

Cristovam Buarque          PT² PT² PDT² PDT² PDT² PDT² 6

Custódio Mattos         PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹    4

Daniel Almeida               PCdoB¹ 1

Darcy Ribeiro PDT² PDT²              2

Delcídio Amaral           PT² PT²  PT² PT² 4

Delfim Netto PPR¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PP¹ PP¹ PP¹ PMDB¹    12
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Demóstenes Torres          PFL² PFL² PFL² DEM² DEM² DEM² 6

Domingos Leonelli PSDB¹ PSDB¹              2

Dr. Hélio          PDT¹      1

Dr. Pinotti         PFL¹ PFL¹      2

Dr. Rosinha       PT¹ PT¹ PT¹ PT¹    PT¹ PT¹ 6

Edison Lobão      PFL² PFL²         2

Eduardo Azeredo         PSDB² PSDB² PSDB²     3

Eduardo Campos     PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹   PSB¹    6

Eduardo Cunha             PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ 3

Eduardo Gomes             PSDB¹  PSDB¹ 2

Eduardo jorge PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹          6

Eduardo Mascarenhas PSDB¹               1

Eduardo Paes         PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹    4

Eduardo Suplicy PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² 15

Efraim Morais          PFL² PFL² PFL²    3
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Élcio Alvares PFL² PFL² PFL² PFL²            4

Eliseu Padilha         PMDB¹    PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ 4

Eliseu Resende PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹  DEM²   12

Elton Rohnelt   PFL¹  PFL¹           2

Emerson Kapáz     PSDB¹ PPS¹ PPS¹         3

Emília Fernandes   PTB² PDT² PDT² PDT² PT² PT²        6

Espiridião Amin PPR² PPB² PPB² PPB²            4

Euler Ribeiro PMDB¹               1

Eunício Oliveira         PMDB¹   PMDB¹ PMDB¹   3

Fátima Pelaes PFL¹               1

Fernando Bezerra    PMDB²   PTB²   PTB² PTB² PTB²    5

Fernando Coruja      PDT¹ PDT¹ PDT¹    PPS¹ PPS¹ PPS¹ PPS¹ 7

Fernando Ferro         PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ 7

Fernando Gabeira PV¹    PV¹       PV¹ PV¹ PV¹ PV¹ 6

Fernando Lyra PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹            4
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Firmo de Castro PSDB¹               1

Flávio Dino             PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ 3

Francilino Pereira PFL²               1

Francisco Dornelles PPR¹   PPB¹    PPB¹ PP¹ PP¹ PP¹ PP¹ DEM² PP² PP² 10

Franco Montoro PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹            4

Freire Júnior       PMDB¹ PMDB¹        2

Garibaldi Alves              PMDB² PMDB² 2

Geddel Vieira Lima  PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹    11

Geraldo Magela      PT¹ PT¹ PT¹     PT¹ PT¹ PT¹ 6

Geraldo Mello  PSDB² PSDB² PSDB² PSDB²  PSDB² PSDB²        6

Geraldo Mesquita Júnior              PMDB² PMDB² 2

Germano Rigotto PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹  PMDB¹        7

Gerson Peres PPR¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹        8

Gilberto Miranda  PMDB²              1

Gilmar Machado             PT¹ PT¹ PT¹ 3
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Gim Argello               PTB² 1

Gonzaga Mota PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹             3

Gustavo Fruet         PMDB¹ PMDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ 7

Hélio Bicudo PT¹ PT¹ PT¹             3

Hélio Costa       PMDB¹ PMDB¹ PMDB² PMDB² PMDB²     5

Heloísa Helena      PT² PT² PT² PT² SP² PSOL² PSOL²    7

Henrique Eduardo Alves   PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹   PMDB¹  PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ 10

Henrique Fontana       PT¹  PT¹   PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ 6

Heráclito Fortes   PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL² PFL² PFL²   DEM² DEM² 11

Hugo Biehl  PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹           4

Hugo Napoleão PFL² PFL² PFL² PFL² PFL² PFL² PFL²         7

Humberto Costa   PT¹ PT¹            2

Ibrahim Abi-Ackel PPR¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PP¹ PP¹      10

Ibsen Pinheiro             PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ 3

Ideli Salvati          PT²  PT² PT² PT² PT² 5
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Inácio Arruda     PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB² PCdoB² PCdoB¹ 11

Inaldo Leitão        PSDB¹   PL¹ PL¹    3

Inocêncio Oliveira PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PMDB¹ PL¹ PR¹ PR¹ PR¹ 15

Iris Resende PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB²        8

Israel Pinheiro   PTB¹             1

Jader Barbalho PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB²    PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ 12

Jair Meneguelli PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹        8

Jair Soares PFL¹               1

Jandira Feghali  PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹    11

Jaques Wagner PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹        8

Jarbas Lima  PPB¹ PPB¹ PPB¹            3

Jarbas Vasconcellos             PMDB² PMDB² PMDB² 3

Jayme Santana PSDB¹               1

Jefferson Peres      PDT² PDT² PDT² PDT² PDT² PDT² PDT² PDT²   8

João Almeida PMDB¹      PSDB¹         2
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João Caldas           PL¹ PL¹    2

João Coser       PT¹         1

João Eduardo Dado        PDT¹        1

João Fassarela    PT¹ PT¹ PT¹          3

João Hermann Neto     PPS¹ PPS¹ PPS¹ PPS¹        4

João Melão Neto PFL¹               1

João Paulo Cunha       PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹     5

Jorge Bittar       PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹  8

Jorge bornhausen     PFL² PFL² PFL² PFL² PFL² PFL² PFL² PFL²    8

Josaphat Marinho PFL² PFL² PFL² PFL²            4

José Agripino Maia      PFL² PFL² PFL² PFL² PFL² PFL² PFL² DEM² DEM² DEM² 10

José Aníbal PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹   PSDB¹ PSDB¹      PSDB¹ PSDB¹ 8

José Antônio Almeida       PSB¹ PSB¹        2

José Borda          PMDB¹ PMDB¹     2

José Carlos Aleluia PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ DEM¹ DEM¹ DEM¹ 15
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José Dirceu     PT¹ PT¹ PT¹ PT¹        4

José Eduardo Cardozo           PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ 5

José Eduardo Dutra  PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT²        7

José Fogaça PMDB² PMDB² PMDB² PMDB²            4

José Fortunati PT¹ PT¹              2

José Genoíno PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹        8

José Janene           PP¹     1

José Jorge           PFL²     1

José Luiz Clerot PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹            4

José Machado   PT¹ PT¹            2

José Múcio Monteiro     PFL¹ PFL¹    PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹   6

José Nery              PSOL² PSOL² 2

José Pimentel        PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹   6

José Pinotti PMDB¹ PMDB¹              2

José Roberto Arruda PP² PP² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB²     PFL¹ PFL¹    8
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José Roberto Batochio     PDT¹ PDT¹ PDT¹ PDT¹        4

José Sarney PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² 15

José Serra  PSDB² PSDB²     PSDB²        3

José Thomaz Nonô PMDB¹         PFL¹ PFL¹ PFL¹    4

Jovair Arantes      PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PTB¹ PTB¹  PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ 9

Juíza Denise Frossard         PSDB¹       1

Júlio Campos PFL² PFL²              2

Júlio Lopes            PP¹    1

Julio Semeghini       PSDB¹ PSDB¹        2

Júnia Marise PDT² PDT²              2

Jutahy Júnior      PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ 10

Kátia Abreu             DEM²  DEM² 2

Lima Netto PFL¹ PFL¹ PFL¹             3

Luciano Castro             PR¹ PR¹  2

Luciano Zica  PT¹ PT¹ PT¹     PT¹ PT¹ PT¹ PT¹    7
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Lúcio Alcântara  PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB²          7

Luiz Antônio Fleury     PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹    8

Luiz Carlos Hauly PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ 15

Luiz Carlos Santos PMDB¹   PFL¹            2

Luíz Eduardo PFL¹ PFL¹ PFL¹             3

Luiz Eduardo Greenhalgh        PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹    5

Luiz Henrique PMDB¹               1

Luiz Roberto Ponte PMDB¹               1

Luiz Sérgio             PT¹   1

Luiza Erundina     PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB¹ 11

Maninha           PT¹     1

Marcelo Barbieri PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹           5

Marcelo Déda PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹          6

Márcio Fortes PSDB¹    PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹         4

Márcio França             PSB¹ PSB¹ PSB¹ 3
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Marco Maciel         PFL² PFL² PFL² PFL² DEM² DEM² DEM² 7

Marco Maia             PT¹ PT¹ PT¹ 3

Marconi Perillo             PSDB²   1

Marcos Cintra     PL¹ PL¹          2

Marcos Rolim      PT¹  PT¹        2

Marina Silva     PT² PT² PT² PT²       PV² 5

Mário Heringer               PDT¹ 1

Marta Suplicy  PT¹ PT¹ PT¹            3

Matheus Schmidt  PDT¹ PDT¹             2

Maurício Rands          PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ 6

Medeiros     PFL¹ PFL¹ PL¹  PL¹       4

Mendes Ribeiro Filho      PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ 10

Mendonça Filho    PFL¹            1

Michel Temer PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ 15

Miguel Arraes         PSB¹ PSB¹ PSB¹     3
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Miguel Rossetto PT¹ PT¹ PT¹ PT¹            4

Milton Temer PT¹ PT¹  PT¹ PT¹ PT¹ PT¹         6

Miro Teixeira PDT¹ PDT¹ PDT¹ PDT¹ PDT¹ PDT¹ PDT¹ PDT¹  PPS¹  PDT¹ PDT¹ PDT¹ PDT¹ 13

Moreira Ferreira     PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹        4

Moreira Franco PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹     PMDB¹       5

Mussa Demes         PFL¹       1

Nárcio Rodrigues             PSDB¹ PSDB¹  2

Neiva Moreira   PDT¹ PDT¹     PDT¹       3

Nelso Pellegrino         PT¹ PT¹      2

Nelson Marchezan     PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹         3

Nelson Marquezelli PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹ PTB¹           5

Newton Cardoso PMDB¹ PMDB¹              2

Ney Lopes PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹    12

Ney Suassuna  PMDB²   PMDB² PMDB² PMDB²    PMDB² PMDB²    6

Nilmário Miranda PT¹ PT¹ PT¹  PT¹ PT¹          5
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Odacir Klein   PMDB¹ PMDB¹            2

Odelmo Leão  PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹        7

Onyx Lorenzoni         PFL¹ PFL¹ PFL¹  DEM¹ DEM¹ DEM¹ 6

Osmar Dias              PDT² PDT² 2

Osmar Serraglio            PMDB¹ PSDB¹   2

Paes de Andrade  PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹            3

Patricia Saboya             PSB² PSB²  2

Pauderney Avelino     PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹    8

Paulo Abi-ackel              PSDB¹ PSDB¹ 2

Paulo Bernardo    PT¹     PT¹ PT¹      3

Paulo Bornhausen PFL¹  PFL¹ PFL¹         DEM¹ DEM¹ DEM¹ 6

Paulo Delgado         PT¹ PT¹ PT¹ PT¹    4

Paulo Hartung     PSDB² PPS² PPS²         3

Paulo Heslander   PTB¹ PTB¹            2

Paulo Octávio         PFL² PFL² PFL² PFL²    4
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Paulo Paim PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT² PT² PT² PT² PT² PT² 15

Paulo Pereira da Silva             PDT¹ PDT¹ PDT¹ 3

Paulo Renato de Souza             PSDB¹ PSDB¹  2

Paulo Rocha  PT¹   PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹     8

Pedro Abrão  PTB¹              1

Pedro Eugênio              PT¹ PT¹ 2

Pedro Henry     PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PPB¹ PP¹ PP¹ PP¹     7

Pedro Simon PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² 15

Pepe Vargas               PT¹ 1

Pimenta da Veiga        PSDB¹        1

Prisco Viana PPR¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹            4

Professor Luizinho        PT¹ PT¹ PT¹ PT¹     4

Rafael Guerra             PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ 3

Ramez Tebet        PMDB² PMDB² PMDB²      3

Regis de Oliveira PSDB¹ PFL¹           PSC¹ PSC¹ PSC¹ 5
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Renan Calheiros PMDB² PMDB²   PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² 13

Renato Casagrande          PSB¹ PSB¹ PSB¹ PSB² PSB² PSB² 6

Renato Vianna      PMDB¹          1

Renildo Calheiros          PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹  5

Ricardo Barros       PPB¹ PPB¹   PP¹  PP¹ PP¹ PP¹ 6

Ricardo Berzoini       PT¹ PT¹    PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ 6

Rita Camata PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹  PMDB¹        PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ 7

Roberto Brant   PSDB¹ PSDB¹ PFL¹ PFL¹  PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹     8

Roberto Campos PPR¹ PPB¹ PPB¹ PPB¹            4

Roberto freire PPS² PPS² PPS² PPS² PPS² PPS² PPS² PPS² PPS¹ PPS¹ PPS¹ PPS¹    12

Roberto Jefferson     PTB¹  PTB¹  PTB¹ PTB¹      4

Roberto Magalhães PFL¹ PFL¹       PTB¹ PTB¹ PFL¹ PFL¹ DEM¹ DEM¹ DEM¹ 9

Roberto Requião PMDB²   PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² PMDB²        6

Roberto Santiago               PV¹ 1

Roberto Saturnino     PSB² PSB² PSB² PT²        4
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Rodolpho Tourinho            PFL²    1

Rodrigo Maia        PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ DEM¹ DEM¹ DEM¹ 8

Rodrigo Rollemberg             PSB¹ PSB¹ PSB¹ 3

Rodrigues Palma PTB¹ PTB¹              2

Romero Jucá    PFL² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PMDB² PMDB²  PMDB² PMDB² PMDB² PMDB² 11

Ronaldo Caiado     PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ PFL¹ DEM¹ DEM¹ DEM¹ 11

Ronaldo Cezar Coelho     PSDB¹ PSDB¹          2

Ronaldo Cunha Lima   PMDB² PMDB²            2

Roseane Sarney             PMDB² PMDB²  2

Rubens Bueno       PPS¹ PPS¹        2

Sandra Starling  PT¹ PT¹ PT¹            3

Sandro Mabel PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹     PL¹ PL¹ PL¹  PR¹ PR¹ PR¹ 10

Saulo Queiroz PFL¹               1

Sérgio Arouca PPS¹ PPS¹ PPS¹ PPS¹            4

Sérgio Barradas Carneiro   PDT¹ PDT¹         PT¹ PT¹ PT¹ 5
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Sérgio Guerra     PSDB¹ PSDB¹   PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² 9

Sérgio Machado PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB²         7

Sérgio Miranda PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PCdoB¹ PDT¹    12

Severino Cavalcanti       PPB¹    PP¹     2

Sigmaringa Seixas         PT¹ PT¹ PT¹ PT¹    4

Tadeu Filippelli               PMDB¹ 1

Tarcísio Zirmmermann             PT¹ PT¹  2

Tasso Jereissati         PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² 7

Teotônio Vilela Filho PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB² PSDB²          6

Tião Viana         PT² PT² PT² PT² PT² PT² PT² 7

Ubiratan Aguiar PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹ PSDB¹          6

Valdemar Costa Neto       PL¹ PL¹ PL¹ PL¹ PL¹     5

Valdir Raupp             PMDB² PMDB²  2

Vanderlei Macris             PSDB¹   1

Vicente Cascione         PTB¹       1
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Vicentinho         PT¹ PT¹   PT¹ PT¹ PT¹ 5

Vieira da Cunha              PDT¹ PDT¹ 2

Vignatti              PT¹ PT¹ 2

Vilmar Rocha  PFL¹              1

Vilson Kleinunbing PFL² PFL² PFL² PFL²            4

Virgílio Guimarães         PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ 7

Vivaldo Barbosa     PDT¹  PDT¹ PDT¹        3

Wagner Rossi    PMDB¹            1

Waldir Pires     PT¹           1

Walter Feldman         PSDB¹ PSDB¹  PSDB¹    3

Walter Pinheiro   PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹ PT¹  12

Wellington Dias       PT¹ PT¹        2

Wigberto Tartuce PP¹               1

Wilson Braga PDT¹               1

Wilson Campos PSDB¹ PSDB¹              2

87



Nome do Parlamentar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Yeda Crusius PSDB¹  PSDB¹  PSDB¹ PSDB¹   PMDB¹ PMDB¹ PSDB¹ PSDB¹    8

Zaire Rezende PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹ PMDB¹          6

Zulaiê Cobra PSDB¹               1

Total: 313 parlamentares 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500
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ANEXO B – Tabela com o cruzamento dos dados entre cargos formais da Câmara dos Deputados e “Cabeças do Congresso”.

Nome Parlamentar
Membro da 

Mesa
Líder

Presidente de 
Comissão

Presidente Comissão 
Espc. ou CPI

Cabeça do 
Congresso

Cabeças número de 
anos)

ABELARDO LUPION                  1 3 x 13

ADÃO PRETTO                          1    

ADELSON SALVADOR    1   

AÉCIO NEVES 1 3   x 6

AELTON FREITAS                        1   

AFFONSO CAMARGO    1   

AFONSO HAMM                          1    

AIRTON CASCAVEL                  1    

ALBANO FRANCO   1 1   

ALBERTO GOLDMAN  1  3 x 12

ALBERTO SILVA                     2   

ALCESTE ALMEIDA                   1   

ALCEU COLLARES                   2 1   

ALCIDES MODESTO                  1    

ALDIR CABRAL                      2   

ALDO ARANTES  1   x 2
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ALDO REBELO 1 3 1 1 x 13

ALEXANDRE CARDOSO  4 1 1 x 10

ALEXANDRE SILVEIRA   1 1   

ALMERINDA DE CARVALHO    1   

ALOIZIO MERCADANTE  1 1  x 11

ALOYSIO NUNES FERREIRA   1  x 7

ANA ARRAES                           1    

ANA CATARINA                     1    

ANDRÉ BENASSI                     1   

ANDRÉ DE PAULA                  2 2    

ANGELA AMIN                          1    

ANGELA GUADAGNIN   1    

ANIVALDO VALE                    1 1   

ANTONIO BRASIL    2   

ANTONIO BULHÕES    1   

ANTONIO CAMBRAIA   2    

ANTONIO CARLOS BISCAIA   1 1 x 3
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ANTONIO CARLOS 
MAGALHÃES NETO      

1 1   x 7

ANTÔNIO CARLOS MENDES 
THAME

   1 x 1

ANTONIO CARLOS 
PANNUNZIO           

 1 1 3 x 3

ANTÔNIO DO VALLE                  1   

ANTONIO FEIJÃO                  1     

ANTÔNIO PALOCCI    1 x 5

ARACELY DE PAULA                 1    

ARLINDO CHINAGLIA 1 3 1 2 x 12

ARMANDO ABÍLIO                    2   

ARNALDO JARDIM    1 x 7

ARNALDO MADEIRA  2     

AROLDE DE OLIVEIRA   1 1   

AROLDO CEDRAZ                    1    

ARTHUR VIRGÍLIO  2   X 15

ARY KARA                          2   

ASDRUBAL BENTES                  1    
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ÁTILA LINS                       2 4   

ÁTILA LIRA                        1   

AUGUSTO VIVEIROS                  1   

AYRES DA CUNHA                    1   

AYRTON XERÊZ                      1   

B. SÁ                             1   

BABÁ                            1     

BADU PICANÇO                      1   

BARBOSA NETO                   1  1 1   

BEL MESQUITA                          1   

BENEDITO DE LIRA                  2   

BENEDITO DOMINGOS 1      

BENITO GAMA                     1 2  x 4

BENJAMIN MARANHÃO    1   

BERNARDO ARISTON   1 1   

BETO MANSUR                    1      

BISMARCK MAIA    1 x 2
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BOSCO COSTA                       1   

BRIZOLA NETO                        1  1 x 1

CABO JÚLIO                      2     

CÂNDIDO VACCAREZZA  1  1 x 3

CARLITO MERSS    1 x 4

CARLOS ABICALIL                  1 1   

CARLOS ALBERTO                    2   

CARLOS ALBERTO LERÉIA   2    

CARLOS ALBERTO ROSADO    1   

CARLOS BATATA                     1   

CARLOS MAGNO                      1   

CARLOS MELLES                    1 4   

CARLOS MOSCONI                    1   

CARLOS MOTA                      1  x 1

CARLOS SANTANA                    2   

CARLOS WILLIAN    1   

CELCITA PINHEIRO                  1   
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CELSO RUSSOMANNO   1    

CESAR BANDEIRA                   1 1   

CEZAR SILVESTRI                      1    

CHICO ALENCAR                   2   x 4

CHICO DA PRINCESA                 1   

CIDA DIOGO                            1   

CIRO NOGUEIRA                  4      

CLAUDIO CAJADO                    2   

CLEBER VERDE                        1     

CLEUBER CARNEIRO                 1    

COLBERT MARTINS    2 x 1

CORAUCI SOBRINHO                 2    

CORIOLANO SALES                   2   

CUSTÓDIO MATTOS                 1   x 4

DAGOBERTO                           1  1   

DAMIÃO FELICIANO   1 1   

DANIEL ALMEIDA  1  1 x 1
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DANILO DE CASTRO                  1   

DARCÍSIO PERONDI                  1   

DAVI ALVES SILVA  1     

DE VELASCO                      2  1   

DÉCIO LIMA                            1   

DELEY                             1   

DELFIM NETTO                     2 1 x 12

DEUSDETH PANTOJA    1   

DEVANIR RIBEIRO    1   

DILCEU SPERAFICO                 1 1   

DIMAS RAMALHO                   1  2   

DIVALDO SURUAGY                 2     

DJALMA DE ALMEIDA 
CESAR        

   1   

DJALMA PAES                      1    

DOMICIANO CABRAL    1   

DR. BENEDITO DIAS                1    

DR. HÉLIO                       1   x 1
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DR. PINOTTI                          1  x 2

DUILIO PISANESCHI                1    

EDINHO ARAÚJO                    1    

EDIO LOPES                            2   

EDMAR MOREIRA 1      

EDMILSON VALENTIM   1    

EDSON DUARTE                    3     

EDUARDO AMORIM   1    

EDUARDO BARBOSA    1   

EDUARDO CAMPOS                  2   x 6

EDUARDO CUNHA   1  x 3

EDUARDO DA FONTE    1   

EDUARDO GOMES                  1  1  x 2

EDUARDO MASCARENHAS   1  x 1

EDUARDO PAES                     1 1 x 4

EDUARDO SCIARRA   1 1   

EDUARDO VALVERDE    1   
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EFRAIM MORAIS                  4    x 3

ELAINE COSTA                      1   

ELCIONE BARBALHO   1 1   

ELIAS ABRAHÃO                     1   

ELIAS MURAD                      1    

ELISEU PADILHA                       1  x 4

ELISEU RESENDE                   2 1 x 12

EMILIA FERNANDES    1   

ENÉAS                           1     

ENIO BACCI                       3    

ENIVALDO RIBEIRO                 1 2   

ERALDO TRINDADE                  2    

ESTHER GROSSI                    1    

EULER RIBEIRO    1 x 10

EUNÍCIO OLIVEIRA                1     

EURÍPEDES MIRANDA   1    

EVANDRO MILHOMEN   1    
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EXPEDITO JÚNIOR                   1   

FÁBIO FARIA                         2     

FÁBIO RAMALHO    1   

FÁBIO SOUTO                          1    

FÁTIMA BEZERRA                   1    

FÁTIMA PELAES    1 x 6

FELIX MENDONÇA                   1    

FERNANDO CORUJA                 2   x 7

FERNANDO DE FABINHO    1   

FERNANDO FERRO                  1  1 x 7

FERNANDO LYRA  1   x 4

FERNANDO ZUPPO                   1    

FEU ROSA                          1   

FILIPE PEREIRA                        1   

FIRMO DE CASTRO                  1  x 1

FLÁVIO BEZERRA    1   

FLÁVIO DERZI                     2 1   
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FRANCISCO DORNELLES  1  1 x 10

FRANCISCO GARCIA                  1   

FRANCISCO TENORIO  1     

FRANCO MONTORO                   1 2 x 4

FREIRE JÚNIOR                    1 1   

GASTÃO VIEIRA                    2 5   

GEDDEL VIEIRA LIMA 1 2 1  x 11

GENÉSIO BERNARDINO    1   

GERALDO THADEU                   1    

GERMANO RIGOTTO                  1 3 x 7

GERSON GABRIELLI                  2   

GERSON PERES                     1  x 8

GERVÁSIO SILVA                    1   

GIACOBO                           1   

GILBERTO KASSAB                  2 1   

GILNEY VIANA                     1    

GILVAN FREIRE                     1   
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GIVALDO CARIMBÃO   1 1   

GONZAGA MOTA                     2 1 x 1

GUSTAVO FRUET    1 x 5

HAROLDO LIMA  2     

HÉLIO BICUDO                     1    

HÉLIO COSTA                      1  x 5

HENRIQUE EDUARDO 
ALVES             

 1 3  x 10

HENRIQUE FONTANA  3  2 x 6

HERACLITO FORTES               2 1  1 x 11

HERCULANO ANGHINETTI    1   

HERMES PARCIANELLO    1   

HOMERO OGUIDO                     1   

HUGO BIEHL                       1 1 x 4

HUGO LEAL                           1     

HUMBERTO MICHILES    1   

HUMBERTO SOUTO                    1   

IARA BERNARDI                     1   
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IBERÊ FERREIRA                    1   

IÉDIO ROSA                        1   

INÁCIO ARRUDA                   3 1  x 11

INALDO LEITÃO                    1  x 3

INOCÊNCIO OLIVEIRA 4 3   x 15

IRINY LOPES                      1    

IRIS SIMÕES                      1    

ISAÍAS SILVESTRE                 1 1   

IVAN VALENTE                    2     

IVANDRO CUNHA LIMA    1   

JACKSON BARRETO    1   

JADER BARBALHO                   1 1 x 12

JAIME MARTINS                    2    

JAIR SOARES    1 x 9

JAIRO AZI                         1   

JAIRO CARNEIRO                    3   

JAMIL MURAD                       1   
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JANDIRA FEGHALI    1 x 13

JANETE CAPIBERIBE   1    

JANETE ROCHA PIETÁ    1   

JAQUES WAGNER 1 1   x 8

JILMAR TATTO                         1    

JÔ MORAES                           1     

JOÃO ALFREDO                    1     

JOÃO ALMEIDA    3 x 1

JOÃO CALDAS                    1    x 2

JOÃO CAMPOS                          1    

JOÃO CASTELO                      1   

JOÃO EDUARDO DADO    1 x 11

JOÃO GRANDÃO                      1   

JOÃO HENRIQUE                  1  1 1   

JOÃO HERRMANN NETO  2     

JOÃO LEÃO                        1 1   

JOÃO MATOS                           1    
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JOÃO MELÃO NETO    1 x 6

JOÃO PAULO                      1     

JOÃO PAULO CUNHA               1    x 5

JOÃO PIZZOLATTI                  1    

JOÃO SAMPAIO                     1    

JOAQUIM FRANCISCO    1   

JOFRAN FREJAT                        1    

JORGE ALBERTO                     1   

JORGE KHOURY                     1    

JORGE TADEU MUDALEN   2    

JOSÉ ANÍBAL  2 1  x 8

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA  1  1 x 2

JOSÉ BORBA                      3 1  x 2

JOSÉ CARLOS ALELUIA  3 1 1 x 15

JOSÉ CARLOS ARAÚJO    1   

JOSÉ CARLOS COUTINHO    1   

JOSÉ CARLOS ELIAS                 1   
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JOSÉ CARLOS MACHADO 1   1   

JOSÉ EDUARDO CARDOZO    3 x 6

JOSÉ GENOÍNO                    1  1 x 8

JOSÉ JANENE                     1 1  x 1

JOSÉ JORGE                       1  x 1

JOSÉ LINHARES                     1   

JOSÉ LOURENÇO                     1   

JOSÉ LUIZ CLEROT                  1   

JOSÉ MACHADO  1   x 2

JOSÉ MILITÃO                     2    

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO  3 1  x 6

JOSÉ OTÁVIO GERMANO   1 1   

JOSÉ PRIANTE                     3    

JOSÉ ROCHA                        1   

JOSÉ THOMAZ NONÔ               1 1  2 x 4

JOSUÉ BENGTSON                   2    

JOVAIR ARANTES                      1 1  x 9
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JOVINO CÂNDIDO                  1     

JUÍZA DENISE FROSSARD    1 x 7

JÚLIO DELGADO                   1  1   

JULIO LOPES                      1  x 1

JÚLIO REDECKER                      1     

JULIO SEMEGHINI                      1  x 2

JÚNIOR BETÃO                     1 1   

JURANDIL JUAREZ                   1   

JURANDYR PAIXÃO                   1   

JUTAHY JUNIOR                   4   x 10

LAIRE ROSADO                      1   

LAURA CARNEIRO                   1 1   

LEANDRO SAMPAIO    1   

LELO COIMBRA                          2   

LÉO ALCÂNTARA                    1    

LEONARDO MATTOS    1   

LEONARDO PICCIANI   1    
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LEONARDO QUINTÃO    1   

LEONARDO VILELA                  1    

LEOPOLDO BESSONE 1      

LÍDICE DA MATA                       1    

LINCOLN PORTELA                 2     

LINDOMAR GARÇON    1   

LOBBE NETO                        2   

LUCIANA GENRO                   2     

LUCIANO CASTRO                  2 2 1 x 2

LUCIANO PIZZATTO                  2   

LUIS CARLOS HEINZE               1    

LUIS EDUARDO                   1 1 1  x 3

LUISINHO                        1     

LUIZ ANTONIO FLEURY   2 1 x 8

LUIZ CARLOS BUSATO    1   

LUIZ CARLOS HAULY   2 1 x 15

LUIZ CARLOS SANTOS  1   x 2
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LUIZ CARREIRA                    1    

LUIZ COUTO                           2    

LUIZ EDUARDO 
GREENHALGH        

  2  x 5

LUIZ FERNANDO                     1   

LUIZ FERNANDO FARIA   1    

LUIZ MOREIRA                      1   

LUIZ PIAUHYLINO                1  1    

LUIZ RIBEIRO                      1   

LUIZ SÉRGIO                         1  1 x 1

LUIZA ERUNDINA                  1 1  x 11

MAGNO MALTA                       1   

MALULY NETTO                     1    

MANATO                            1   

MANINHA                         1   x 1

MANOEL CASTRO                    1 1   

MARÇAL FILHO                      1   

MARCELINO FRAGA                   1   
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MARCELO ALMEIDA    1   

MARCELO BARBIERI                 1  x 5

MARCELO CASTRO    1   

MARCELO DÉDA  2   x 6

MARCELO GUIMARÃES 
FILHO            

   1   

MARCELO ITAGIBA    1   

MARCELO MELO    1   

MARCELO ORTIZ                   2  1   

MARCELO TEIXEIRA                 1 1   

MÁRCIO FORTES    1 x 1

MÁRCIO FRANÇA  1   x 3

MÁRCIO REINALDO 
MOREIRA        

  1    

MARCO MAIA                         1    x 3

MARCONDES GADELHA   1 1   

MARCOS CINTRA                    1  x 2

MARCOS MONTES   1    
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MARCOS ROLIM                     1  x 2

MARIA DO CARMO LARA   1 1   

MARIA DO ROSÁRIO   1 1   

MARIA ELVIRA                     1 1   

MARIA HELENA                     1    

MARILU GUIMARÃES    1   

MARINA MAGGESSI   1    

MARINHA RAUPP                     1   

MÁRIO ASSAD JÚNIOR   1    

MÁRIO HERINGER                   1 2 x 1

MÁRIO MARTINS                     1   

MÁRIO NEGROMONTE  2     

MARISA SERRANO                    2   

MATHEUS SCHMIDT  1   x 2

MAURÍCIO CAMPOS                  1    

MAURÍCIO RANDS  1 1  x 6

MAURO BENEVIDES    1   
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MAURO LOPES                      1    

MAURO NAZIF                           1   

MAX ROSENMANN                     3   

MEDEIROS                         1 1 x 4

MELQUÍADES NETO  1     

MENDONÇA FILHO    3 x 5

MICHEL TEMER 3 2 1 1 x 15

MIGUEL DE SOUZA                  1 2   

MIRO TEIXEIRA  6  1 x 13

MOACIR MICHELETTO    2   

MOACYR ANDRADE   1    

MOREIRA FRANCO                   2  x 5

MOREIRA MENDES    1   

MORONI TORGAN                    1 1   

MURILO ZAUITH                     1   

MUSSA DEMES    3 x 1

NARCIO RODRIGUES 1  1  x 2
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NEIVA MOREIRA  2 1  x 3

NELO RODOLFO                     1    

NELSON BORNIER                   1    

NELSON MARCHEZAN    5 x 4

NELSON MARQUEZELLI 1  1 1 x 5

NELSON MEURER                    1 2   

NELSON OTOCH                     1    

NELSON PELLEGRINO  2 1 1 x 2

NELSON TRAD 2 1  1   

NEUCIMAR FRAGA                    2   

NEWTON CARDOSO                   1    

NEY LOPES                        2  x 12

NEYDE APARECIDA                  1    

NICIAS RIBEIRO                   1 1   

NILMÁRIO MIRANDA   2  x 2

NILO COELHO                       1   

NILSON PINTO                         1    
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NILTON CAPIXABA                3      

ODACIR KLEIN    1 x 1

ODAIR CUNHA                        1   1   

ODELMO LEÃO  4   x 7

OLAVO CALHEIROS                   1   

ONYX LORENZONI  1 1  x 6

ORLANDO DESCONSI    1   

ORLANDO FANTAZZINI  1 1    

OSMAR SERRAGLIO 1    x 2

OSMAR TERRA                       1   

OSVALDO BIOLCHI                  1 1   

OSVALDO REIS                          1   

OTAVIO LEITE                        1     

PASTOR AMARILDO                 2     

PAUDERNEY AVELINO   1 1 x 8

PAULO ABI-ACKEL    1 x 3

PAULO BALTAZAR                  1 1    
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PAULO BERNARDO                   1  x 3

PAULO BORNHAUSEN    2 x 1

PAULO DELGADO                    1  x 4

PAULO GOUVÊA                      2   

PAULO HESLANDER  2   x 2

PAULO LIMA                       1 2   

PAULO LUSTOSA                     1   

PAULO PAIM                     1    x 15

PAULO PIMENTA                         1   

PAULO ROCHA                    1 1 1    

PAULO TEIXEIRA                        1   

PEDRINHO ABRÃO  1   x 1

PEDRO CHAVES                      4   

PEDRO EUGÊNIO                        1  x 2

PEDRO FERNANDES   1    

PEDRO HENRY                     1 1 1 x 7

PEDRO NOVAIS                      2   

113



Nome Parlamentar
Membro da 

Mesa
Líder

Presidente de 
Comissão

Presidente Comissão 
Espc. ou CPI

Cabeça do 
Congresso

Cabeças número de 
anos)

PEDRO VALADARES  1     

PEDRO WILSON                     3    

PHILEMON RODRIGUES   1 1   

PINHEIRO LANDIM                  1    

POMPEO DE MATTOS   1    

PROFESSOR LUIZINHO  1   x 4

RAFAEL GUERRA 1   1 x 3

RAUL JUNGMANN   1    

REGINALDO LOPES                   1   

REINALDO BETÃO                    1   

REMI TRINTA                     1     

RENATO AMARY    1   

RENATO CASAGRANDE  1  1 x 6

RENILDO CALHEIROS  2   x 5

RICARDO BARROS                  1   x 6

RICARDO IZAR                     1 1   

RICARTE DE FREITAS                1   
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RITA CAMATA    2 x 1

ROBERTO BALESTRA   1    

ROBERTO BRANT    5 x 2

ROBERTO BRITTO   1    

ROBERTO FREIRE                  1   x 12

ROBERTO JEFFERSON  3 1 2 x 4

ROBERTO MAGALHÃES   1  x 9

ROBERTO PESSOA                    1   

ROBERTO ROCHA   1    

ROBERTO SANTOS                   1    

ROBSON TUMA                      1    

RODRIGO MAIA                    2 1 2 x 8

RODRIGO ROCHA LOURES    2   

RODRIGO ROLLEMBERG  1  2 x 3

ROMEL ANÍZIO                     1    

ROMEU QUEIROZ                    2    

ROMMEL FEIJÓ                     1 1   
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RONALDO CAIADO  1 1  x 11

RONALDO CEZAR COELHO   1  x 2

RONALDO PERIM                  1      

RONALDO VASCONCELLOS   1    

RUBEM MEDINA                     1 1   

RUBENS BUENO                    1   x 2

RUBENS COSAC                      1   

RUBENS FURLAN                    1 1   

SABINO CASTELO BRANCO   1    

SALATIEL CARVALHO   1    

SALVADOR ZIMBALDI   2 1   

SANDRA ROSADO                     1   

SANDRA STARLING  1   x 3

SANDRO MABEL                    2  2 x 10

SANDRO MATOS                      1   

SANTOS FILHO                     1    

SARAIVA FELIPE                  2     
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SARNEY FILHO                    3 1    

SAULO PEDROSA                     1   

SAULO QUEIROZ    1 x 6

SEBASTIÃO BALA ROCHA    1   

SERGIO AROUCA  1   x 4

SÉRGIO GUERRA  1   x 9

SÉRGIO MIRANDA  2   x 12

SERGIO PETECÃO                      2     

SEVERIANO ALVES                 1 3 2   

SEVERINO CAVALCANTI 5    x 2

SIGMARINGA SEIXAS                1  x 4

SILAS BRASILEIRO                 1 2   

SILAS CÂMARA                     2    

SILVIO COSTA                          1   

SILVIO TORRES                        1 1   

SIMÃO SESSIM                     3 1   

TADEU FILIPPELLI                     1 1 x 1
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TARCÍSIO ZIMMERMANN   1  x 2

THELMA DE OLIVEIRA    1   

UBIRATAN AGUIAR                2    x 6

ULDURICO PINTO                      2     

VADÃO GOMES                      1    

VALDECI PAIVA                   1     

VALDEMAR COSTA NETO  4   x 5

VANDER LOUBET    1   

VANESSA GRAZZIOTIN   1    

VIC PIRES FRANCO                 1    

VICENTE ARRUDA                   1    

VICENTE CAROPRESO    1   

VICENTE CASCIONE  1  1 x 1

VICENTINHO    1 x 6

VIEIRA DA CUNHA  1 1  x 2

VIGNATTI                             1 1 x 2

VIRGÍLIO GUIMARÃES   1 1 x 7
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VITAL DO RÊGO FILHO   1 3   

WAGNER ROSSI    1 x 2

WALDEMIR MOKA                  1 1 1 1   

WALDIR MARANHÃO   1    

WALDIR NEVES                        1     

WALFRIDO MARES GUIA   1    

WALTER PINHEIRO                 1 1 1 x 12

WANDERVAL SANTOS   1    

WELLINGTON DIAS                  1  x 2

WELLINGTON FAGUNDES   1    

WELLINGTON ROBERTO   1    

WIGBERTO TARTUCE   1  x 1

WILSON CAMPOS                  1    x 2

WILSON SANTIAGO                 4 1 1   

YEDA CRUSIUS                     1  x 8

ZÉ ÍNDIO                         1 1   

ZENALDO COUTINHO  2     
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ZEZÉ PERRELLA                     1   

ZEZÉU RIBEIRO                        1    

ZULAIÊ COBRA                     1 2 x 1

Total: 527 deputados

ANEXO C – Tabela com a estatística dos “Dez mais influentes”, de 1999 a 2009. 

Nome 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Aloizio Mercadante  X X X X X X X   X 8

José Sarney     X X X X X X X 7

Arthur Virgílio     X X X X X X X 7

Miro Teixeira X X X X      X  5

Arlindo Chinaglia      X X X X X  5

Delfim Netto X  X X   X     4

Inocêncio Oliveira X X X X        4

José Genoíno X X X X        4

Michel Temer X X        X X 4

Aécio Neves X X X X        4

Arnaldo Madeira X X X X        4

Henrique Fontana        X X X X 4

José Carlos Aleluia     X X X X    4
Antônio Carlos Maga-
lhães X X      X    3

José Agripino Maia      X X  X   3

Renan Calheiros      X X X    3

Tasso Jereissati      X   X X  3
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Aldo Rebelo     X   X    2

Ciro Gomes         X  X 2

Geddel Vieira Lima  X  X        2

Jáder Barbalho X X          2

João Paulo Cunha     X X      2

Professor Luizinho     X X      2

Romero Jucá          X X 2

Walter Pinheiro   X X        2

Eduardo Suplicy X           1

ACM Neto          X  1

Alberto Goldman       X     1
Antônio Carlos Pannun-
zio         X   1

Cândido Vacarezza           X 1

Eunício Oliveira     X       1

Garibaldi Alves Filho          X  1

Henrique Eduardo Alves           X 1

Jefferson Peres   X         1

Jorge Bornhausen     X       1

José Dirceu   X         1

José Mucio Monteiro         X   1

Jutahy Júnior     X       1

Onyx Lorenzoni         X   1

Ramez Tebet    X        1

Rodrigo Maia        X    1

Ronaldo Caiado           X 1

Severino Cavalcanti       X     1

Tião Viana          X  1
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