
IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

11 a 14 de novembro de 2015, UFG – Goiânia,GO 

 

 

Grupo de Trabalho: PARTIDOS POLÍTICOS E SISTEMAS PARTIDÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

Carreiras parlamentares no presidencialismo brasileiro: o valor da 

burocracia na arena legislativa. 

 

Iana Alves de Lima (UnB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carreiras parlamentares no presidencialismo brasileiro: o valor da 

burocracia na arena legislativa. 

IANA ALVES DE LIMA 
UNB 

 

 

RESUMO 

O presidencialismo de coalizão brasileiro apresenta características 

peculiares, comuns em países da América Latina, no que tange à separação 

entre as arenas legislativa e executiva. Diferentemente do sistema norte-

americano, a interação entre as duas esferas é grande, o que impacta as 

carreiras parlamentares no país. O presente trabalho busca apresentar estágio 

inicial de desenho de pesquisa com o intuito de explorar as diferentes 

características da conexão eleitoral no sistema político brasileiro. Com foco nos 

aspectos que não passam pela arena legislativa, pretende-se tratar sobre a 

importância da permeabilidade na burocracia pelos parlamentares de forma a 

garantir a reeleição e sobrevivência política dos mesmos. Para tal, discutiremos 

três dimensões de atuação parlamentar junto à burocracia: influência em 

nomeações, intermediação de demandas e ocupação de cargos, com 

apresentação de dados preliminares sobre alternância de cargos entre o 

legislativo e o executivo. 
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INTRODUÇÃO 

 Grande parte dos estudos a respeito de carreiras parlamentares, bem 

como grande parte da literatura acerca de comportamento legislativo, provém 

de estudos norteamericanos que se inserem em arranjos institucionais com 

características particulares e que não se aplicam plenamente ao caso 

brasileiro. 

 Existem características comuns a países da América Latina que geram 

diferentes incentivos na construção de carreiras políticas e que ainda são 

pouco explorados. A natureza das interações entre o executivo e o legislativo 

no sistema político do Brasil flexibilizam as fronteiras de atuação parlamentar 

em ambas as esferas de governo nos três níveis federativos.  

 No presente artigo, essa atuação parlamentar dinâmica é entendida sob 

três dimensões, quais sejam: ocupação de cargos, influência nas nomeações e 

intermediação de demandas. O foco do presente artigo é discutir a importância 

da permeabilidade na burocracia por parte dos deputados federais na 

manutenção de suas carreiras políticas, com foco na alternância de cargos. 

Discutiremos inicialmente a influência das instituições formais na 

construção de carreiras e a forma como a interação entre executivo e 

legislativo influenciam carreiras de deputados federais no Brasil. Os arranjos do 

sistema político brasileiro geram incentivos personalistas que estimulam os 

candidatos e parlamentares a acessarem recursos políticos próprios que 

muitas vezes não passam pelo partido ou pela arena legislativa. 

Instituições políticas tais como o sistema presidencialista com suas 

particularidades, regras eleitorais e o protagonismo do nível decisório 

subnacional impactam as escolhas a respeito de carreiras parlamentares, 

reverberando na forma como se constituem as relações entre o executivo e 

legislativo. 



Posteriormente, serão discutidos aspectos de ambição legislativa e 

conexão eleitoral no caso brasileiro, retomando os principais pontos da 

literatura a respeito de carreiras políticas no país.  

Em seguida, será introduzido o debate acerca de influência em 

nomeações e intermediação de demandas e serão apresentados alguns dados 

sobre ocupação de cargos no Executivo pelos parlamentares da 51ª legislatura. 

Por fim, serão apresentadas as principais conclusões e algumas ideias de 

agenda futura. 

A INFLUÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES NA CONTRUÇÃO DE CARREIRAS 

Existe uma série de fatores institucionais que podem impactar a 

competição legislativa e nas escolhas em relação à permanência ou não em 

cargos do legislativo. Dentre esses aspectos estão o modelo federativo, o 

sistema presidencialista (COX; MORGENSTERN, 2001), regime de governo 

(HICKEN; STOLL, 2011), a heterogeneidade social e permissividade do 

sistema eleitoral (AMORIM NETO; COX, 1997), passando pela centralização 

do Executivo, impacto da estrutura das listas (SANTOS, 2006), magnitude do 

distrito, sistema proporcional, turno único ou runoff, entre outros. Outro fator 

destacado na literatura é o impacto das eleições presidenciais e para 

governadores nas eleições legislativas, o efeito coattails (BORGES, 2014; 

SAMUELS; SHUGART, 2003; SAMUELS, 2000; SOARES, 2013). Discutiremos 

a seguir alguns dos pontos mais importantes. 

Um aspecto relevante a destacar que impacta as oportunidades de 

carreira é o sistema presidencialista brasileiro. Observa-se a existência de um 

presidencialismo “parlamentarizado”, no qual o sistema tem características 

tanto do presidencialismo quanto do parlamentarismo. Ao mesmo tempo em 

que se tem um Presidente titular do Executivo, eleito por voto popular, com 

mandato fixo e independência de origem e sobrevivência dos poderes, 

observa-se uma maior interação entre Executivo e Legislativo. Tem-se a 

ocupação concorrente de cargos no Executivo e Legislativo e o poder de 

agenda do Presidente e Ministros, garantindo o domínio da agenda legislativa 

pela coalizão de governo (COX; MORGENSTERN, 2001). Esse status 

intermediário é uma das características que limita a transposição das análises 



sobre o presidencialismo norte-americano para a América Latina, mostrando as 

peculiaridades de atuação dos ocupantes de cargos de cada esfera. Enquanto 

em um modelo de presidencialismo puro há pouca influência dos atores do 

Executivo na autonomia legislativa do Congresso, em um presidencialismo 

parlamentarizado observa-se muitas atividades de negociação e articulação 

legislativa por parte do Executivo e participação de membros do legislativo em 

processos da burocracia (COX; MORGENSTERN, 2001; MARTÍNEZ-

GALLARDO, 2010).  

Outro fator que impacta o cenário de carreiras políticas no Brasil é o 

modelo federalista. O federalismo brasileiro funciona de forma desigual, 

fortalecendo em alguns aspectos o nível federal em detrimento do estadual e 

municipal. No entanto, no Brasil, apesar de observarmos um aumento da 

centralização fiscal pelo governo federal, é possível observar uma alta 

descentralização política e administrativa e ainda certa descentralização fiscal, 

o que confere protagonismo ao nível estadual. Isso porque os governadores 

são capazes de mobilizar recursos que impactam a dinâmica eleitoral, não se 

observando uma dependência do cenário eleitoral federal.  

As regras eleitorais permissivas também corroboram para estratégias de 

conexão com atores locais e não nacionais. Além disso, observa-se no caso 

brasileiro significativa autonomia das lideranças partidárias estaduais nas 

principais decisões eleitorais – como organização de listas de candidatos a 

deputados federais (SAMUELS, 2003). Esse é outro aspecto que fortalece a 

regionalização partidária, posto que decisões de impacto na esfera nacional 

são tomadas em nível estadual.  

Com relação à importância da dinâmica subnacional, estudos recentes 

consideram a importância tanto das eleições do executivo federal quanto do 

executivo estadual na definição das eleições legislativas no caso brasileiro. 

Tais estudos apontam que os partidos respondem de formas distintas aos 

incentivos das eleições presidenciais e podem adotar outras estratégias de 

sobrevivência na arena eleitoral, que seria fortalecendo sua atuação na esfera 

subnacional (BORGES, 2014). 



Esses arranjos impactam, principalmente, o início da carreira política na 

mobilização de recursos para campanha, definição de listas e construção de 

base eleitoral. Com relação ao início da carreira política, apresentaremos mais 

adiante a importância da ocupação de cargos em alto escalão estadual para 

ingresso na vida política. 

Com relação a recursos necessários ao desempenho dos mandatos, 

Pegurier (2012) aponta para o fato de que o poder e recursos políticos são 

bastante concentrados no Executivo Federal e não há restrições institucionais 

para a circulação dos eleitos entre postos do Executivo e Legislativo. Para o 

autor, o grande leque de prerrogativas do Presidente da República também é 

algo que fortalece o Executivo em detrimento do Legislativo. Isso também é 

apresentado por Pereira, Leoni e Rennó (2003), ao apontar a participação 

pouco significativa do Parlamento em decisões orçamentárias. Isso, juntamente 

com os pontos apresentados anteriormente, corrobora para uma fragilidade 

institucional que favorece a autonomia de cada parlamentar sobre suas 

trajetórias, permitindo o pleito por cargos no Executivo. 

A AMBIÇÃO LEGISLATIVA E CONEXÃO ELEITORAL 

A literatura tradicional norteamericana, em grande parte, limita as 

ambições parlamentares à reeleição e aponta algumas atividades em que os 

mandatários podem se engajar para estabelecer a conexão eleitoral com a 

base, seja por promoção, reivindicação de créditos e tomada de posição 

(MAYHEW, 2005). Em análises específicas sobre o caso brasileiro, há um 

refinamento maior na análise das ambições e na forma com que o parlamentar 

pode interagir com seu eleitorado. 

Um ponto de partida teórico relativo à ambição é o trabalho de 

Schlesinger (1966), no qual apresenta os conceitos de ambição discreta, 

ambição estática e ambição progressiva na explicação sobre o comportamento 

dos políticos nas disputas eleitorais. Ambição discreta seria a intenção do 

candidato de permanecer no cargo durante um mandato apenas. Já a ambição 

estática seria o desejo de permanecer no mesmo cargo, pleiteando a reeleição, 

enquanto a ambição progressiva seria a intenção de pleitear cargos mais altos 

no sistema político. 



Santana (2008), por sua vez, introduz o conceito de ambição dinâmica, 

que reflete o comportamento de parlamentares sem objetivos de carreira 

claramente definidos e que alternam a ocupação de cargos nas arenas do 

legislativo e executivo. Essa quarta categorização surge, segundo a autora, 

para abarcar os casos nos quais o único objetivo certo do parlamentar é 

continuar na vida pública, ou mesmo nos casos em que não há muita 

disponibilidade de cargos em disputa. 

Temos também a definição de Bourdoukan (2006) do conceito de 

“ambição executiva”, a ideia a ser mais explorada nesse trabalho. Esse tipo de 

ambição expressa justamente o maior interesse dos parlamentares por cargos 

dos três níveis do Executivo em detrimento do Legislativo. Isso basicamente 

pela maior possibilidade de obtenção de recursos pública, a dizer “benefícios 

privados – basicamente cargos e demais recursos de patronagem – ou 

benefícios coletivos – basicamente a produção de políticas públicas” 

(BOURDOUKAN, 2006). 

Samuels (2003) também observa o fenômeno da preferência por postos 

no executivo no caso brasileiro. Ele chama esse fenômeno de “ambição extra-

legislativa”, que ocorre apesar dos incentivos naturais à reeleição na Câmara, 

pelo fato de os deputados já serem “candidatos natos”, ou seja, com a 

prerrogativa de pleitear novamente o cargo. Para Samuels, no entanto, há 

conclusões mais problemáticas sobre essa dinâmica. Segundo ele, candidatos 

com mais recursos ou força política arriscariam o pleito de cargos no Executivo 

enquanto permaneceriam a disputar espaço na câmara baixa parlamentares 

mais fracos politicamente. 

Como apontado anteriormente, o desenho institucional do nosso sistema 

eleitoral dá mais liberdade aos parlamentares brasileiros no desenho de suas 

trajetórias. No entanto, segundo Pegurier (2012), esse modelo também não 

promove conexão eleitoral dos deputados com o eleitorado durante as 

campanhas. Essa conexão vai tentar ser estabelecida durante o mandato, com 

o deputado se posicionando estrategicamente sobre questões que são de 

prerrogativas presidenciais e por consequência, de maior impacto nacional.  



Essa estratégia, não só demonstra as poucas possibilidades de atuação 

dos parlamentares no Congresso (se em comparação com as lideranças), 

como também perpetua o ciclo de valorização e fortalecimento do Poder 

Executivo. Isso não necessariamente é algo negativo, pois como destaca 

Samuels (2000), não há esforço dos parlamentares em alterar o arranjo 

institucional do legislativo justamente por ele já ser adequado às suas 

ambições de carreira, que no caso, é justamente assumir cargos do Executivo. 

Para Samuels (2000), então, a conexão eleitoral não explica de forma completa 

o comportamento dos parlamentares. 

A alta renovação na Câmara dos Deputados e os pontos levantados 

anteriormente sobre o sistema político e eleitoral brasileiro permitiram algumas 

conclusões a respeito dos padrões de carreira dos deputados. Temos 

inicialmente a característica supracitada de autonomia dos deputados no 

desenho das trajetórias, uma vez que o vínculo partidário é fraco e o sistema 

eleitoral estimula o individualismo das campanhas.  

Com relação a isso, Marenco (2000) destaca o fenômeno que perpetua 

o enfraquecimento desse vínculo, que ele chama de “lateral recruitment”. Esse 

modelo de recrutamento seria a valorização pelo partido dos candidatos que já 

trazem consigo recursos eleitorais fortes (independente do partido político). 

Esses candidatos já com peso contribuem para o partido na medida em que 

são “puxadores de votos” e ao mesmo tempo continuam com liberdade e força 

para disputar cargos fora do Legislativo mesmo no meio do mandato. Esse tipo 

de recrutamento, que estimula carreiras rápidas e descontínuas (PEGURIER, 

2012), é valorizado em detrimento do recrutamento endógeno, que poderia 

fortalecer o vínculo com o partido e reduzir as taxas de renovação da Casa. 

Marenco e Serna exploram mais a relação da trajetória dos candidatos 

com os partidos. Segundo eles, iniciar a vida política em postos do Executivo 

traz mais independência para os candidatos com relação ao partido, uma vez 

que essa experiência agregaria conhecimento técnico e “recursos políticos 

pessoais (reputação personalizada construída fora da carreira política, 

disponibilidade de recursos materiais e financeiros)” necessários ao pleito de 

postos do legislativo (MARENCO; SERNA, 2007). 



Em alguma medida, observa-se o interesse no Brasil pela ocupação de 

cargos no Executivo, seja municipal, estadual ou federal. As explicações 

variam desde a urbanização ocorrida no país que causaria maior valorização 

dos cargos locais (PEGURIER, 2012), passando pela maior concentração de 

poder e recursos nessa esfera, considerando sempre o impacto do arranjo 

institucional do sistema eleitoral brasileiro nos padrões de trajetórias. 

INFLUÊNCIA EM NOMEAÇÕES E INTERMEDIAÇÃO DE DEMANDAS 

 A disputa pelo controle das nomeações de cargos no executivo reflete as 

características personalistas e a forma como consolidaram-se os partidos 

políticos no sistema político brasileiro.  

 A influência sobre as nomeações indica não só práticas distributivistas, 

mas consolidam-se como uma das maneiras de estabelecimento dos partidos 

políticos brasileiros, que estabeleceram-se com grande dependência do 

aparato do Estado (LOPEZ;PRAÇA, 2015). 

 Em estudos recentes acerca das nomeações do alto escalão do 

executivo federal, apesar de nomeações de caráter mais técnico em pastas 

específicas, ainda é praxe as indicações por aspectos políticos e a partir do 

acionamento de redes pessoais de conhecimento. Além disso, também aqui é 

destacada a importância da esfera subnacional. Grande parte da literatura 

aponta para o critério do regionalismo na ocupação de cargos não eletivos, 

tentando atender não apenas as agremiações partidárias nacionais, mas 

também estaduais. Inclusive, o poder de nomeações em órgão federais nos 

estados é delegado às bancadas regionais, não se observando uma estratégia 

de verticalização ou centralização (LOPEZ;PRAÇA, 2015).   

 Além da influência em nomeações, a intermediação de demandas é 

outra dimensão de atuação junto à burocracia. A intermediação é entendida 

aqui como mobilizações diretas do parlamentar junto ao corpo burocrático, seja 

em reuniões no executivo federal, estadual ou municipal, reuniões com 

organizações e grupos da sociedade civil, bem como atendimento de 

demandas de eleitores junto à burocracia estatal.  



 Trabalhos a respeito do engajamento parlamentar no Brasil apontam 

para a variedade de estratégias adotadas pelos parlamentares, mas indicando 

a importância desse tipo de atuação na manutenção da vida política dos 

parlamentares (INÁCIO, 2011).  

OCUPAÇÃO DE CARGOS 

 Uma perspectiva interessante para se analisar a preferência por cargos 

no Executivo é analisar dados sobre alternância entre cargos do executivo e 

legislativo e abandono de mandatos.  

 Santos (2010) contextualiza a alternância de cargos entre Executivo e 

Legislativo no momento de amadurecimento democrático que temos hoje. O 

autor destaca que para compreender o padrão de trajetória dos parlamentares 

brasileiros é importante situar algumas variáveis históricas que tiveram impacto 

nos resultados eleitorais e, consequentemente, nas carreiras políticas que 

temos hoje.  

Uma dessas variáveis é a disponibilidade de cargos com a transição 

democrática. Com as eleições diretas para cargos do Executivo municipal e 

estadual, há um aumento de oferta de cargos políticos, o que impacta o cálculo 

racional para escolha de oportunidades. Além disso, a entrada de novos 

partidos na arena política, desembocando hoje em um multipartidarismo 

exacerbado, traz um cenário mais instável e competitivo, contexto ainda de 

adaptação para os candidatos que almejam a permanência na vida pública. 

Apresentaremos a seguir alguns dados acerca da alternância de cargos 

dos parlamentares da 51ª legislatura. A análise dessa amostra indica que a 

ocupação de cargos no executivo caracteriza apenas uma pequena parte do 

corpo legislativo. Ademais, observa-se a importância do nível estadual da 

carreira política desses parlamentares.  

Para a análise da legislatura do período de 1999 a 2003, foram 

levantadas variáveis de categoria ocupacional, escolaridade, filiação partidária 

e situação do partido em relação ao Executivo estadual e federal, cargos de 

ingresso na carreira política e eletiva, além de informações de ocupação de 

cargos no Executivo. Todas as análises tem por base os eleitos em 1998 e 



suas trajetórias durante outras legislaturas. Portanto, as informações referentes 

a 50ª e 52ª legislaturas não referem-se aos eleitos nesses respectivos pleitos, 

mas à situação dos eleitos em 1998 nesses outros períodos. 

 Inicialmente, serão apresentados dados relativos ao perfil dos 

parlamentares, contemplando experiência política prévia e frequências de 

cargos de ingresso na carreira política e eletiva, buscando identificar 

principalmente a ocupação de cargos no Executivo.  

 Depois disso serão analisados dados referentes a licenças 

parlamentares para ocupação de cargos no Executivo, com diferenciação entre 

os três níveis federativos, permitindo vislumbrar perspectivas de ambição 

parlamentar. Por fim, serão apresentadas variáveis relevantes de situação do 

parlamentar com relação ao executivo estadual e federal, que tem impacto na 

reeleição dos candidatos além do capital político agregado com a ocupação de 

cargos.  

 Com relação a categoria ocupacional, é importante ressaltar que 

essa variável não contempla unicamente a formação técnica ou acadêmica do 

parlamentar, mas sim a área em que atuou profissionalmente e a carreira que 

galgou até a legislatura em questão, para que se tenha um entendimento mais 

completo e fidedigno das atividades que determinaram o início da vida política 

de cada um. 

Ao analisar os dados referentes a legislatura 1999-2003, observa-se que 

uma pequena quantidade de parlamentares atuava profissionalmente no 

Executivo ou em cargos públicos. Apenas 4% dos deputados federais da 

legislatura trabalhavam anteriormente no alto escalão federal, estadual ou 

municipal e 5,7% no baixo e médio funcionalismo público, conforme exposto no 

gráfico abaixo. Observa-se também que apenas 1,8% são categorizados como 

“Políticos”, ou seja, que desde o início da carreira profissional estiveram 

envolvidos em atividades partidárias e ocuparam cargos eletivos, sem exercer 

outro tipo de atividade ocupacional. 

 



Gráfico 1 - Categorias ocupacionais dos Deputados Federais eleitos em 

1998. 

 

 

Fonte: Base de dados própria elaborada com informações do site da Câmara dos Deputados e 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (FGV). 

 

Analisando apenas os dados de categoria ocupacional poderia-se dizer 

que predomina uma ambição progressiva na legislatura, tomando como cargo 

ambicionado o de Deputado Federal em um primeiro momento da carreira. 

Essa análise isoladamente, no entanto, não contempla a análise de ambição 

dinâmica ou indica que há uma baixa profissionalização dos parlamentares, ou 

mesmo que o menor contato com a administração pública impactaria no 

desempenho dos mandatos. 

 Uma análise dos cargos de ingresso na carreira política e eletiva 

complementam a análise de perfil dos parlamentares da legislatura. O ingresso 

na carreira política abarca uma realidade mais ampla de cargos, além dos 

cargos eletivos contempla militância política e administração pública como 

variáveis que agregam capital político para a trajetória parlamentar. 

 



 

 

Gráfico 2 - Cargos de ingresso na carreira política 

 

Fonte: Base de dados própria elaborada com informações do site da Câmara dos Deputados e 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (FGV). 

Observa-se que a maioria dos parlamentares iniciou a carreira política 

por cargos eletivos no legislativo, mas a ocupação de cargos no alto escalão 

estadual tem um número expressivo de casos, sendo a quarta trajetória de 

início de carreira mais recorrente.  

Dos que iniciaram a carreira como Deputados Federais, a maioria é de 

categoria ocupacional de postos jurídicos, seguidos de profissionais de 

comunicação social (jornalistas, comunicadores de rádio/TV, publicitários, entre 

outros) e empresários urbanos. Nesses casos já observa-se que são 

profissionais que provavelmente tem mais recursos para empreender em uma 

campanha para um cargo legislativo federal, ao invés de cargos locais. Uma 

das possíveis conclusões seria que o cargo de Deputado Federal ainda é mais 

atrativo que os outros para quem tem recursos para iniciar uma campanha, ou 

seja, tem certa independência do partido. O cálculo racional de custos e 

benefícios leva a crer que o cargo de Deputado Federal tem ganhos que 

superam os cargos eletivos locais e estaduais, seja no Executivo ou 

Legislativo.  



A tabela abaixo apresenta dados referentes ao início da carreira política 

em cargos do Executivo. Observa-se que nesses casos a trajetória mais 

comum são os cargos estaduais ou municipais da alta administração pública 

como cargo de gatilho para cargos eletivos. 

 

Tabela 1 - Ingresso na carreira política por cargos no Executivo 

 

Fonte: Base de dados própria elaborada com informações do site da Câmara dos Deputados e 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (FGV). 

 

A observação da distribuição partidária na legislatura é uma 

característica importante na análise de perfis parlamentares. Principalmente 

quando estuda-se sobre a alternância de cargos entre legislativo e executivo, 

uma vez que a situação partidária é determinante nas oportunidades extra-

legislativas que serão ofertadas.  

Considerando assim que a situação do candidato com relação ao 

executivo estadual e federal são variáveis relevantes para a reeleição, faz-se 

necessária uma análise com relação a essas variáveis. A tabela abaixo mostra 

a situação dos eleitos com relação ao governo estadual. A tabela indica o 

posicionamento do partido do deputado em relação ao executivo estadual, ou 

seja, ao partido do Governador de seu estado no pleito de 1998 (mais detalhes 

do levantamento e das variáveis podem ser consultados no Apêndice). Aqui as 

variáveis são se o parlamentar era do mesmo partido do governador; se era do 

partido de oposição, ou seja, o segundo mais votado nas eleições estaduais; se 

fazia parte da coligação do partido do Executivo estadual ou se era da coalizão 

de oposição (2ª mais votada). Nota-se que há uma vantagem competitiva para 



candidatos da situação, uma vez que 40,7% dos eleitos eram do partido do 

governador ou da coalizão do mesmo. 

 

Tabela 2 - Situação dos candidatos eleitos (1998) com relação ao Executivo 

estadual. 

 

Fonte: Base de dados própria elaborada com informações do site da Câmara dos Deputados e 

do Tribunal Superior Eleitoral. 

 

Com relação a ocupação contínua de cargos no legislativo, é possível 

analisar a quantidade de mandatos dos parlamentares na Câmara dos 

Deputados. A tabela abaixo traz informações de mandatos consecutivos 

ocupados pelos deputados federais. Isso é relevante com relação ao capital 

político adquirido na atividade legislativa. É possível perceber que a taxa de 

renovação foi baixa nas eleições de 1998 e que a ocupação consecutiva de 

cargos, ou seja, a experiência dentro da casa legislativa pode ser considerada 

uma variável relevante na reeleição dos parlamentares. 

 

Tabela 3 - Número de mandatos consecutivos ocupados na Câmara dos 

Deputados 

 

Fonte: Base de dados própria elaborada com informações do site da Câmara dos Deputados. 

 



Observa-se que majoritariamente existe sim o interesse pela reeleição e 

que a maioria dos parlamentares constrói a carreira política dentro da Câmara 

dos Deputados. Independentemente das licenças para ocupação de cargos, o 

legislativo federal é de fato um caminho prioritário de interesse. Isso já foi 

observado também em outros estudos de reapresentação e reeleição 

(SANTOS, 2010). 

O número de mandatos, porém, não é suficiente para afirmar a 

preferência pela esfera legislativa em detrimento de cargos no Executivo, 

porque apesar dos custos de reeleição, não há impedimentos legais ou custos 

e prejuízos claros na licença dos mandatos para ocupação de outros cargos. 

Então apesar de haver um indicativo de atratividade do cargo de Deputado 

Federal, é importante analisar as informações referentes a licenças para 

ocupação de cargos, bem como o perfil dos parlamentares que o fazem. A 

tabela abaixo aponta a quantidade de licenças da legislatura analisada para 

ocupação de cargos nos três níveis do poder executivo. 

 

Tabela 4 - Licenças de mandato para ocupação de cargos no Executivo na 51ª 

Legislatura (1999-2002) 

 

Fonte: Base de dados própria elaborada com informações do site da Câmara dos Deputados. 

 

A Tabela 5 abaixo apresenta a situação dos candidatos eleitos em 1998 

na legislatura seguinte. É possível observar que uma grande parte tentou a 

reeleição e 42% obtiveram êxito. Desses deputados que demonstraram 

interesse pela reeleição e foram bem sucedidos, apenas 4% pediu licença para 

ocupação de cargos no Executivo, seja municipal, estadual ou federal. O último 

dado da tabela considera todos os deputados federais da legislatura de 1998-

2002, eleitos ou não. Observa-se que a diferença entre os eleitos e não-eleitos 



que ocuparam cargos é de apenas 4%. Concluímos com isso que dos que não 

foram reeleitos, apenas 24% migrou para o Poder Executivo. Dos que foram 

reeleitos, 11% licenciaram-se para ocupar cargos. 

 

Tabela 5 - Situação dos Deputados Federais eleitos em 1998 na legislatura de 

2003-2006. 

 

Fonte: Base de dados própria elaborada com informações do site da Câmara dos Deputados e 

do Tribunal Superior Eleitoral. 

 

A tabela 6, por sua vez, apresenta uma comparação entre as taxas de 

reeleição daqueles que ocuparam cargo de 1995 a 2002 com aqueles que não 

ocuparam cargo no mesmo período. O percentual foi calculado considerando 

os candidatos a reeleição naquele pleito. Observa-se que a taxa de reeleição 

dos deputados que ocuparam cargos é ligeiramente menor do que aqueles que 

não ocuparam, mostrando que não há conexão direta entre o capital político 

adquirido com a ocupação de cargos e a reeleição. Observa-se que o fato de o 

parlamentar ter tido uma experiência no executivo não se converteu em 

resultado eleitoral necessariamente.  

 

 

Tabela 6 - Taxa de reeleição dos deputados que ocuparam cargos e que não 

ocuparam cargos 

 

Fonte: Base de dados própria elaborada com informações do site da Câmara dos Deputados e 

do Tribunal Superior Eleitoral. 



 

Considerando as informações levantadas e o estudo da bibliografia 

existente, não é possível afirmar categoricamente que existe uma ambição 

extra-legislativa definitiva nas trajetórias dos deputados federais. Existe um 

grupo de parlamentares que trazem como característica a ocupação de cargos 

no Executivo, mas isso não caracteriza todo o corpo parlamentar e não se pode 

concluir que seria uma característica intrínseca ao legislativo brasileiro. Os 

cargos no executivo são enxergados sim como oportunidade de agregação de 

capital político, mas não são tomados em detrimento dos postos no legislativo.  

 

CONCLUSÕES E AGENDA FUTURA 

 Considerando a literatura acerca da construção e manutenção de 

carreiras parlamentares, ambição e também a natureza das relações entre 

executivo e legislativo no caso brasileiro, podemos perceber que o foco na 

reeleição em postos do legislativo não explica em sua plenitude o 

comportamento dos parlamentares brasileiros.  

O presente trabalho buscou apontar as diversas formas em como os 

membros do legislativo interagem com o executivo na busca de capital político 

para a manutenção de suas carreiras e como a burocracia destaca-se como 

esfera importante de disputa política no presidencialismo brasileiro. 

 Existem desdobramentos dos arranjos institucionais que impactam as 

escolhas de carreira, principalmente sobre como as esferas do executivo e 

legislativo se configuram como um espectro fluido de oportunidades políticas. O 

contato do corpo parlamentar junto à burocracia é observado em diferentes 

dimensões de atuação que merecem ser exploradas. Isso, no entanto, não 

implica em conclusões a respeito de uma preferência pela esfera executiva em 

detrimento da legislativa e construção de carreiras legislativas curtas. 

 Cabe a trabalhos futuros, esforços mais direcionados para compreender 

os distintos padrões de trajetória para os parlamentares que optam pelas 

diferentes estratégias de engajamento. É importante a análise de dados 

agregados em recortes temporais maiores, abrangendo um maior número de 



legislaturas, bem como estudos de caso que explorem a atuação dos 

parlamentares em nível estadual e como isso se converte em capital político 

nas disputas eleitorais e manutenção da vida pública.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMES, Barry. The Deadlock of Democracy in Brazil: Interests, Identities and 

Institutions in Comparative Perspective. Ann Arbor: The University of Michigan 

Press, 2000. 

AMORIM NETO, O.; COX, G. W. Electoral Institutions, Cleavage Structures, 

and the Number of Parties. American Journal of Political Science, v. 41, n. 1, 

p. 149–174, 1997.  

BORGES, A. Nacionalização partidária no presidencialismo de coalizão: 

\nteoria e evidências sobre o caso brasileiro . Ix Encontro Da Abcp , p. 28, 

2014.  

BORGES, André. The political consequences of center-led redistribution in 

Brazilian federalism: The Fall of Subnational Party Machines. Latin American 

Research Review, Vol. 46, No3, 2011. 

BOURDOUKAN, Adla Y. Trajetórias de Carreira e Arenas Políticas. 5º Encontro 

da ABCP. Belo Horizonte, 2006. 

CARVALHO, Nelson R. E no Início eram as Bases: geografia política do voto e 

comportamento legislativo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2003.  

COSTA, L. D e CODATO, A. “Competição e profissionalização política: as 

eleições para deputado federal no Brasil em 2010”. Working papers/textos para 

discussão do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. Vol 1, nº 6, 

2012. 

COX, G. W.; MORGENSTERN, S. Latin America’s Reactive Assemblies and 

Proactive Presidents. Comparative Politics, v. 33, n. 2, p. 171–189, 2001.  

FIGUEIREDO, Argelina C. E LIMONGI, Fernando. “Executivo e Legislativo na 

Nova Ordem Constitucional”. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. 

HICKEN, A.; STOLL, H. Presidents and Parties : How Presidential Elections 

Shape Coordination in Legislative Elections. v. 44, p. 854–883, 2011.  

INÁCIO, Magna. Engajamento parlamentar no Brasil. In: POWER, Timothy; 

ZUCCO,Cesar. O Congresso por ele mesmo. Autopercepções da classe 

política brasileira. Editora UFMG, 2011. 



LEONI, Eduardo; PEREIRA, Carlos; RENNÓ, Lucio. Estratégias para 

sobreviver politicamente: escolhas de carreiras na Câmara de Deputados do 

Brasil. Opinião Pública, Campinas, v.9, n.1, 2003, p.44-67. 

LIMA, I. CARREIRA E MOTIVAÇÕES PARLAMENTARES : PADRÕES DE 

TRAJETÓRIA DE DEPUTADOS FEDERAIS E A ALTERNÂNCIA ENTRE 

CARGOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. [s.l.] Universidade de 

Brasília, 2013. 

LOPEZ, F; PRAÇA, S. Critérios e lógicas de nomeação para o alto escalão da 

burocracia federal brasileira. In: LOPEZ, F. (Ed.). . Cargos de Confiança, 

Política e Burocracia no Brasil. Brasília: IPEA, 2015. p. 1–38. (no prelo) 

MAINWARING, Scott. “Multipartidarism, Robust Federalism and Presidentialism 

in Brazil”, in S. Mainwaring e M. S. Shugart (eds.), Presidentialism and 

Democracy in Latin America. New York: Cambridge University Press, 1997. 

MARENCO, A.; SERNA, M. Por que carreiras políticas na esquerda e na direita 

não são iguais? Recrutamento legislativo em Brasil, Chile e Uruguai. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, v. 22, n. 64, p. 93–113, 2007. 

MARENCO, André. “Não se fazem mais oligarquias como antigamente. 

Recrutamento parlamentar, experiência política e vínculos partidários entre 

deputados brasileiros [1946-1998]”. Tese de doutoramento defendida no 

Departamento de Ciência Política da UFRGS, 2000. 

MARENCO, André. “Sedimentação de lealdades partidárias no Brasil: 

Tendências e descompassos”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.16, 

n.45, 2001, p. 69-83.  

MARTÍNEZ-GALLARDO, C. Inside the Cabinet: The Influence of Ministers in 

the Policymaking Process. In: SCARTASCINI, C.; STEIN, E.; TOMMASI, M. 

(Eds.). . How democracy works : political institutions, actors, and arenas in 

Latin American policymaking. [s.l.] Inter-American Development Bank, 2010. 

p. 119–146.  

MAYHEW, D. R. Congress : the electoral connection. 2nd edn ed. New 

Haven: Yale University Press, 2005.  

PEGURIER, Fabiano. “Political careers and the chamber of deputies in Brazil”. 

Revista Ibero-americana de Estudos Legislativos, n.2: 39-57, 2012. 

PEREIRA, C. e MUELLER, B. Partidos fracos na arena eleitoral e partidos 

fortes na arena legislativa: a conexão eleitoral no Brasil. Dados; 46, 4, p.735-

771, 2003. 

PEREIRA, Carlos e RENNÓ, Lúcio. “O que é que o reeleito tem? O retorno: o 

esboço de uma teoria da reeleição no Brasil”. Revista de Economia Política, 



vol.27, nº 4, 2007, (108): 664-683. 

SAMUELS, D. J. The Gubernatorial Coattails Effect : Federalism and 

Congressional Elections in Brazil. The Journal of Politics, v. 62, n. 1, p. 240–

253, 2000.  

SAMUELS, D. J.; SHUGART, M. S. Presidentialism, Elections and 

RepresentationJournal of Theoretical Politics, 2003.  

SANTANA, Luciana. “Perfil, trajetórias e ambição política dos legisladores na 

construção de suas carreiras: Argentina, Brasil, Chile e Uruguai”. Teoria e 

Sociedade, n.16: 130-155, 2008.  

SANTOS, A. M. DOS. Regras eleitorais importam? Modelos de listas eleitorais 

e seus efeitos sobre a competição partidária e o desempenho institucional. 

Dados, v. 49, n. 4, p. 25–29, 2006.  

SCHLESINGER, Joseph A. Ambition and politics: political careers in the United 

States. Chicago: Randy McNally, 1966. 

SOARES, M. M. Influência Majoritária em Eleições Proporcionais: Os Efeitos 

Presidenciais e Governatoriais sobre as Eleições para a Câmara dos 

Deputados Brasileira (1994-2010). Dados, v. 56, n. 2, p. 413–437, 2013.  

 


