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A metodologia da Elite Parlamentar baseia-se na conceituação e identificação das “lideranças
formais” e “lideranças informais” do Congresso Nacional em 2022. Os deputados federais e
senadores que integram, a nosso juízo, a elite parlamentar brasileira são aqueles que atuam
decisivamente sobre o andamento dos trabalhos, sobre a elaboração da agenda legislativa
e/ou que representam interesses organizados da sociedade brasileira ou facções políticas
relevantes.

Membros da elite parlamentar são aqueles com grau variado de importância: negociam com o
Executivo, representam grupos de pressão, operam na busca do consenso e influenciam nas
decisões do Executivo ou deixam sua marca no processo deliberativo do Congresso Nacional.
Inicialmente, como mencionamos, há dois tipos básicos de inserção na elite parlamentar,
identificados por nós como lideranças formais e informais.

As lideranças formais seriam aquelas previstas na estrutura de poder da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Entretanto, nem todos os cargos formais qualificam seus
ocupantes como líderes ou parlamentares influentes. Essa atribuição de influência se dá
mediante a observação dos seguintes critérios: a) decisão sobre a agenda e encaminhamento
de deliberações; b) liderança partidária com peso político segundo o número de liderados; c)
presidência e relatoria das comissões nas quais tramitam as principais matérias da agenda
legislativa no Congresso, podendo ser comissões especiais ou técnicas.

Já as lideranças informais são aquelas que não estão previstas na estrutura de poder formal do
Congresso Nacional. Ou seja, são líderes informais ou não-constituídos formalmente, aqueles
parlamentares que possuem qualificações pessoais ou decorrentes da representação de
interesses de outros líderes políticos, grupos de pressão, bancadas de interesse ou, ainda, de
outras expressões de poder da sociedade. O reconhecimento de um líder informal ou não
constituído se dá por meio da aceitação, por um grupo de parlamentares, de sua capacidade
em influir, ainda que localizada e especificadamente, na agenda legislativa e no processo
deliberativo. 

TIPOLOGIA DE LIDERANÇA FORMAL

Presidências da Câmara e do Senado - Controlam o processo legislativo e a pauta de votações,
juntamente com os líderes, e serve de instância final para questões de ordem e outras decisões.
Vice-Presidências da Câmara e do Senado - Postos de relativo peso político, porém, de
considerável poder administrativo.

1º Secretário da Câmara e do Senado - Controlam o funcionamento da burocracia interna do
Congresso.

Lideranças partidárias dos principais partidos ou de blocos parlamentares, tanto na Câmara
quanto no Senado - Exercem influência sobre seus liderados e participam das decisões políticas
em conjunto com as Presidências das Casas. Contribuem decisivamente para o formato final
das deliberações.

Vice-Líderes partidários (cumulativamente) - Atuam em nome do líder em Plenário e nas
comissões. Inserem-se na elite quando atuam com maior autonomia e/ou por qualificações
pessoais.
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METODOLOGIA

Na Câmara: de Constituição e Justiça; de Finanças e Tributação; de Minas e Energia; de
Agricultura; de Desenvolvimento Econômico; de Segurança Pública; e de Relações Exteriores.
No Senado: de Constituição e Justiça; de Assuntos Econômicos; de Assuntos Sociais; de
Infraestrutura; e de Relações Exteriores.
No Congresso: Comissão Mista de Orçamento

Liderança do Governo no Congresso e determinados vice-líderes do governo na Câmara, no
Senado e no Congresso - O líder do Governo sempre é integrante da elite. No caso dos vice-
líderes, a avaliação considera aspectos pessoais e políticos.

Presidência nacional dos principais partidos políticos - Os presidentes nacionais dos grandes
partidos com mandato parlamentar sempre integram a elite parlamentar.

Presidência das principais Comissões Permanentes (cumulativamente) - A inserção do
parlamentar na elite se dá pela combinação de alguns fatores: (a) atuação destacada; (b)
importância da comissão na agenda prioritária do período.

Presidência de Comissões Temporárias relevantes - Em especial, se os mesmos tiverem peso
no processo legislativo por conta de outras qualificações.

Relatores de matérias de grande importância para a agenda legislativa - Relatores de
matérias importantes na agenda político-legislativa, ainda que transitoriamente, integram a
elite parlamentar.

TIPOLOGIA DE LIDERANÇA INFORMAL

Líderes de Grupos Políticos - Parlamentares que comandam blocos de votos em razão de
liderança política estadual ou regional e entre os demais parlamentares.
Especialistas - Parlamentares que possuem qualificação específica para debater temas como
assuntos jurídicos; infraestrutura, economia, entre outros. São também conhecidos como
formuladores.

Articuladores - Parlamentares que representam interesses e/ou negociam com várias correntes
de interesses políticos e partidários, caracterizando-se como importantes “interfaces” do
processo legislativo. Atuam na formação do consenso, nos momentos de impasse. Podem ser
nomes de confiança das lideranças políticas para determinadas missões. 

Líderes Setoriais - São aqueles parlamentares que representam determinados setores com
fortes articulações políticas na sociedade (grupos de pressão) e/ou dentro do Congresso. Em
geral, são presidentes/coordenadores ou expoentes de bancadas informais ou frentes
parlamentares.

Debatedores - São os parlamentares com boa capacidade oratória e senso de oportunidade
para se colocarem em posição de destaque nos debates em Plenário e nas comissões. Não são,
obrigatoriamente, especialistas em determinadas matérias, mas são eloquentes e despertam a
atenção dos pares.
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63 parlamentares são classificados como “lideranças formais” e 64
como “lideranças informais”;
40 deputados e 23 senadores são lideranças formais;
55 deputados e 9 senadores são lideranças informais;
112 deputados e senadores e 15 deputadas e senadoras;
O PL é o partido com o maior número de lideranças, tendo 16
parlamentares, seguido pelo PT com 16 e o PSD com 13.
O estado que possui o maior número de lideranças é São Paulo, com
24 parlamentares, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro, que
possuem 11 e Bahia e Pernambuco com 10 congressistas.
As regiões Sudeste e Nordeste são as que mais têm parlamentares no
Elite.

A Elite Parlamentar Arko Advice 2022 é formada por 127
parlamentares: 95 deputados federais e 32 senadores:

resumo executivo

DESDE 1998 A ARKO ADVICE ELENCA OS PARLAMENTARES
MAIS INFLUENTES DO CONGRESSO NACIONAL, ENTRE

LIDERANÇAS FORMAIS E INFORMAIS.
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PL, PT e PSD lideram o ranking. Juntos, somam 45
parlamentares entre os mais influentes do

Congresso Nacional.
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LISTA DE PARLAMENTARES
CÂMARA DOS DEPUTADOS - lideranças formais
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LISTA DE PARLAMENTARES
CÂMARA DOS DEPUTADOS - LIDERANÇAS INFORMAIS
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