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4. PATRIMÔNIO, PARTIDO E OCUPAÇÃO 

Este capítulo traz os dados relativos às declarações de bens dos 
parlamentares. O cruzamento dos valores patrimoniais com as 
profissões/ocupações e com as legendas partidárias mostrou-se congruente 
com a classificação ideológica dos partidos e com a distribuição socio-
ocupacional das bancadas. 

As declarações de bens 

O exame das declarações de bens dos deputados da 51a Legislatura, 
que indica a dimensão do patrimônio, forneceu outros elementos para a 
localização dos parlamentares no espaço social ou, no jargão marxista, para 
o exame do “caráter de classe” da organização partidária. Convém 
esclarecer que se trata da declaração de bens e não da de renda e, portanto, 
não dizem respeito aos ganhos dos parlamentares, mas ao seu patrimônio.1 

Foram aproveitadas para a pesquisa 401 declarações de bens. 
Faltaram, pois, 112 de seis Estados.2 Embora representem 78,2% da CD, as 
401 declarações não são representativas do total de parlamentares porque 
não se trata de uma amostra uma vez que seis unidades da Federação 
ficaram integralmente excluídas. Por isso, os dados sobre os bens dos 
membros das bancadas dos seis partidos devem ser tomados como 
indicação que somente sugerem tendências e situações. Em contraposição 
— e nesse ponto de modo mais seguro —, as declarações referentes aos 21 
Estados serviram como controle das reclassificações que procedemos das 
profissões/ocupações declaradas no Repertório. Mas, se as 401 declarações 
de bens não valem como representativas do universo da CD, dão-nos dados 
completos sobre o subuniverso de todos os parlamentares de 21 unidades da 

                                                 
1 Para registro da candidatura no Tribunal Regional Eleitoral, os candidatos devem entregar, 
juntamente com outros documentos, uma declaração de seus bens (lei 9.504/ 97, artigo 11). 
2 Amazonas, Bahia, Goiás, Sergipe, Maranhão e Paraíba. Além das declarações que faltaram 
desses Estados, por vários motivos, outras não puderam ser aproveitadas (mais informações 
no capítulo 10, “Procedimento Metodológico”). 
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Federação, fato que permitiu a construção das seguintes faixas patrimoniais 
(valores declarados em 1998 e referentes ao exercício de 1997).3 

Quadro 3 
Faixas de patrimônio 

Baixo patrimônio Menos de 200 mil 
Médio-baixo patrimônio 200 mil a menos de 500 mil 
Médio-alto patrimônio De 500 mil a 2 milhões 
Alto patrimônio Mais de 2 milhões 

O exame do quadro abaixo mostra que pouco mais da metade dos 
401 deputados estão nas faixas de médio-baixo e baixo patrimônio. Cerca 
de 30% declararam bens no valor inferior a 200 mil reais, valor que 
chamamos de “baixo patrimônio”. Na faixa com patrimônio superior a 2 
milhões de reais estão 16% dos 401 deputados. 

Quadro 4 
Distribuição dos deputados por faixa patrimonial 

Faixas patrimoniais N % 
Baixo patrimônio 112 27,9 

Médio-baixo 106 26,5 
Médio-alto 120 29,9 

Alto 63 15,7 
Total 401 100,0 

O exame do patrimônio dos deputados dos 21 Estados revelou um 
padrão de distribuição por partido congruente com os achados relativos à 
distribuição das ocupações/profissões das bancadas na CD e com a 
ideologia dos partidos. Conforme se vai da direita para a esquerda do 
espectro ideológico, a porcentagem de deputados nas faixas de valor 
patrimonial mais elevado tende a decrescer no interior das bancadas. Em 
outras palavras: os partidos cuja proporção de membros de suas bancadas 
que foram (ou são) empresários é alta têm relativamente mais deputados nas 
faixas de maior patrimônio, ou seja, o PFL e o PPB. Os partidos com menos 
empresários têm uma proporção mais baixa de parlamentares com 
                                                 
3 A fixação do número de faixas (quatro) e de seus limites foi feita após o exame da 
distribuição de todos os valores individuais. Combinou-se dois critérios: diferenças 
relativamente significativas entre as fronteiras e número de casos que permitisse 
cruzamentos com outras variáveis. 
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patrimônio elevado (PMDB e PSDB), enquanto os partidos que têm 
pouquíssimos empresários entre seus deputados têm uma bancada 
parlamentar com patrimônio mais baixo (PDT e PT). 

Sob esse enfoque, e de modo um pouco caricatural, PFL e PPB 
formariam a “classe alta” dos partidos; o PMDB e o PSDB, a “classe 
média” e PDT e PT, a “classe baixa”. Cabe ressalvar, porém, que o PDT, do 
prisma patrimonial, está mais próximo do PSDB e do PMDB do que do PT, 
o que, novamente, vai a favor da conceituação do PDT como centro-
esquerda. O PFL, em comparação com o PPB, tem maior proporção de 
deputados na faixa de patrimônio mais elevado (29% contra 22%). Caso os 
dados da Bahia estivessem incluídos, a diferença a favor do PFL 
provavelmente ficaria maior porque 44% dos deputados baianos eram 
empresários e dos vinte integrantes da bancada do PFL, exatamente 50%. 

O PSDB e o PMDB, em comparação com os dois partidos mais à 
direita, têm proporcionalmente, num polo, menos deputados nas faixas de 
patrimônio elevado, mas, no polo oposto, proporcionalmente menos do que 
o PDT e o PT nas faixas de baixo patrimônio (tabela 3, infra). Na 
comparação entre os dois partidos do centro, os parlamentares do PMDB 
declararam bens de valor um pouco mais elevado do que os do PSDB, aliás, 
como seria de se esperar em razão do número menor de empresários entre 
os tucanos. O PT não possui nenhum deputado nas faixas com elevado e 
médio-alto patrimônio enquanto o PDT possui 9% na de alto e 18% na de 
médio-alto. Mais indicativo, talvez, do patrimônio mais baixo dos 
deputados petistas na comparação com os pedetistas é a proporção dos 
parlamentares dos dois partidos de esquerda na faixa patrimonial mais 
baixa: 80% dos deputados do PT contra 41% do PDT.4 

  

                                                 
4 O fato de 80% dos membros da bancada do PT localizar-se na faixa de patrimônio mais 
baixo deve-se provavelmente ao elevado número de seus deputados que foram empregados 
não manuais em serviços, trabalhadores manuais qualificados e lavradores (31% da 
bancada), além do grande número de professores. 
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Tabela 3 
Distribuição interpartidária do patrimônio 

 

Partido Baixo 
Faixas patrimoniais  

Alto N 
Médio-Baixo Médio-Alto 

PT 80,4 19,6 0 0 51 
PDT 40,9 31,8 18,2 9,1 22 

PMDB 19,3 24,2 40,4 16,1 62 
PSDB 20,2 30,9 35,8 13,1 84 
PFL 12,8 24,3 34,3 28,6 70 
PPB 9,8 23,5 45,1 21,6 51 

Outros 31,1 31,1 23,0 14,8 61 

Em todos os seis partidos houve parlamentares que declararam um 
patrimônio baixo. Nessa faixa, estão cerca de 30% dos membros da CD. 
Tomando como critério a proporção de deputados nas faixas de alto e de 
médio-alto patrimônio, as bancadas partidárias dessa 51a Legislatura 
poderiam ser assim ordenadas em ordem decrescente de riqueza5: 

Quadro 5 
Classificação dos partidos nas faixas patrimoniais 

Alto patrimônio (%) Alto + médio-alto patrimônios (%) 
1º PFL 29 1º PPB 67 
2º PPB 22 2º PFL 63 
3º PMDB 16 3º PMDB 56 
4º PSDB 13 4º PSDB 49 
5º PDT 9 5º PDT 27 
6º PT – 6º PT – 

Nota-se a congruência entre os perfis ideológicos dos partidos, a 
distribuição socio-ocupacional dos parlamentares e o valor dos bens: as 
bancadas com mais empresários têm mais parlamentares nas faixas mais 
elevadas de bens e estão nas legendas que são consideradas de direita. De 
modo geral, a diminuição da proporção de empresários nas bancadas dos 

                                                 
5 A ordenação tem a ver com a porcentagem de integrantes de cada bancada que estão em 
cada faixa de patrimônio e nada tem a ver com a média dos valores patrimoniais dos 
membros de cada bancada. 
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seis partidos coincide com a diminuição da proporção de parlamentares 
com alto patrimônio. 

No caso do PSDB e do PMDB, os empresários têm uma presença 
importante (46%, no PMDB; 37%, no PSDB), mas, ao contrário do que 
acontece no PFL e no PPB, não formam a maioria das respectivas bancadas. 
Especialmente entre os tucanos, os profissionais liberais, as profissões 
intelectuais, os professores, os diretores de bancos estatais6 e outros 
segmentos profissionais de classe alta ou de média-alta são categorias mais 
representadas do que em outras legendas e repartem o espaço com os 
empresários. A redução do volume de empresários nesses dois partidos de 
centro faz com que, em termos do montante do patrimônio, peemedebistas e 
tucanos situem-se num patamar abaixo de seus colegas do PFL e do PPB. 
Os partidos considerados como de esquerda, com poucos empresários, são 
também os que têm, relativamente, o maior número de deputados com 
patrimônio mais baixo. 

O cruzamento da distribuição patrimonial com a distribuição 
profissão/ocupação mostra que o grupo dos empresários tende a ser o mais 
rico. Das 401 declarações, 63 deputados (16%) declararam bens no valor 
acima de 2 milhões de reais (“alto patrimônio”, na nossa classificação). 
Embora todos nessa faixa fossem empresários, isso não significa que todos 
os deputados que foram (ou são) empresários têm alto patrimônio. Na faixa 
mais baixa, por exemplo, havia 11% de empresários que faziam companhia 
para 26% de profissionais liberais, 13% de ex-funcionários e 28% de 
professores. 

Mas esses números (que se encontram na tabela 4) precisam ser 
vistos com cuidado para que um viés não se introduza na interpretação dos 
dados. A porcentagem de cada faixa é afetada pelo número absoluto de 
parlamentares existente e m cada categoria profissional. Quanto maior o 
número de deputados de cada profissão/ocupação, se todos os demais 
fatores forem iguais, mais elevada é a chance de que haja maior número da 
categoria em todas as faixas patrimoniais. 

                                                 
6 Como vimos, 6% dos membros do PSDB e do PMDB foram diretores de bancos estatais. 
No PFL e no PPB, assim como no PT, não registramos nenhum caso. No PDT, foram 4% 
dos integrantes da bancada. 
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As porcentagens da tabela 4 indicam as proporções de casos dentro 
de cada faixa de patrimônio. Por exemplo: a existência de 100% de 
empresários na faixa de alto patrimônio significa que dos 63 deputados 
nessa faixa todos eram empresários. Acontece que, na tabela 4, o cálculo 
porcentual foi feito tendo como base o número de profissão/ocupação e 
muitos deputados indicaram mais de uma. Assim, havia empresários que 
tinham outra profissão. Os profissionais liberais e professores que tinham 
alto patrimônio eram também empresários, razão pela qual, como dissemos, 
dos 63 casos de parlamentares de alto patrimônio, todos eram empresários, 
o que não significa dizer que todos os empresários tivessem alto 
patrimônio. 

Tabela 4 
Faixas patrimoniais por profissões/ocupações agregadas 

Profissão/Ocupação Baixo 
Faixas patrimoniais 

Alto 
Médio-Baixo Médio-Alto 

Empresários 10,7 24,5 55,8 100,0 

Profissionais liberais 25,9 32,1 30,0 9,5 

Setor público 13,4 25,5 15,0 6,3 

Magistério 27,7 16,0 15,8 4,8 

Outras ocupações 42,84 19,82 17,6 12,73 

Soma das % 120,54 117,92 134,2 133,3 

Total das ocupações/ 
profissões (n.a.) 

135 125 161 84 

Total de casos (na.) 112 106 120 63  
Obs.: As somas das porcentagens são superiores a 100% pois alguns 
deputados possuem mais de uma profissão/ocupação. 

Mas a relação entre a dimensão do patrimônio e a ocupação pode 
também ser investigada de outro ângulo, tomando-se como base de cálculo, 
não a distribuição de ocupações/profissões no interior de cada faixa 
patrimonial, mas das faixas patrimoniais no interior das 
profissões/ocupações. Tem-se, desse modo, outra percepção da distribuição 
patrimonial dentro de cada categoria ocupacional. 
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Focalizada do ângulo das profissões/ocupações, vê-se na tabela 5 
(infra) que somente 6% dos profissionais liberais tinham alto patrimônio. A 
maior parte, cerca de 67%, estava nas faixas de médio-baixo e médio-alto 
patrimônios. No grupo dos professores, 44% estavam na faixa de baixo 
patrimônio. Nesse enfoque, dos 168 parlamentares classificados como 
empresários (42% das 401 declarações de bens), 7,0% tinham baixo 
patrimônio, porcentagem relativamente pequena. 

Os deputados que vieram do setor público concentram-se nas faixas 
de baixo e médio-baixo patrimônio (66%). Mas há também 28% desse 
grupo que se localiza na faixa média-alta. Nesse caso, são geralmente 
deputados que vieram dos altos escalões do governo federal. Entre os 
dezesseis deputados que ocuparam altos cargos no governo federal, a 
metade estava na faixa de médio-alto patrimônio. Dos oito casos de 
parlamentares que eram das administrações municipais, somente um tinha 
médio-alto patrimônio e nenhum estava na faixa mais elevada. 

Dos 21 parlamentares (5% de 401) que eram operários, empregados 
não manuais de serviços e lavradores, quinze estavam na faixa de baixo 
patrimônio, cinco na de médio-baixo e um na de médio-alto. (Esses dados 
encontram-se nos anexos 3 e 4 e não aparecem na tabela 5.) 

Tabela 5 
Principais profissões/ocupações agregadas por patrimônio 

Faixas 
patrimoniais 

Profissões/Ocupações 
Empresários Profis. 

liberais 
Setor 

público 
Magistério 

Baixo 7,1 27,6 23,4 44,3 
Médio-
baixo 

15,5 32,4 42,2 24,3 

Médio-alto 39,9 34,3 28,1 27,1 
Alto 37,5 5,7 6,3 4,3 
N 168 105 64 70 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Uma hierarquia das profissões por patrimônio 

A fim de se ter uma visualização mais simples (e grosseira) da 
hierarquia do patrimônio pela última ocupação dos parlamentares, o quadro 
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6 traz, em escala decrescente, as ocupações/profissões ordenadas segundo a 
posição de cada uma delas na soma das porcentagens nas faixas de médio-
alto + alto patrimônios. A maior proporção de casos de parlamentares com 
patrimônio superior a 500 mil reais (médio-alto + alto patrimônios) 
encontra-se entre os deputados que foram diretores de bancos estatais. 
Trata-se, porém, no total, de somente dez casos. Os empresários são 
proporcionalmente bem mais numerosos quando se considera somente a 
faixa de alto patrimônio (acima de 2 milhões de reais). No grupo dos 
empresários, os de maior patrimônio são os que têm empreendimentos 
mistos (rurais e urbanos). 

Quadro 6 
Patrimônio — de casos na faixa média-alta e na faixa alta 

Profissão/Ocupação % 

Diretores de bancos estatais 80 

Empresários mistos 78 

Empresários urbanos 77 

Empresários rurais 77 

“Políticos” 67 

Alto funcionalismo federal 56 

Profissionais liberais tradicionais 40 

Profissões intelectuais 39 

Altos funcionários de administrações estaduais 39 

Outros professores 32 

Pastores e padres 31 

Professores do ensino público superior 31 

Comunicadores 21 

Altos funcionários de administrações municipais 12 

Empregados não manuais de serviços 9 

Baixo e médio funcionalismos 0 

Trabalhadores industriais qualificados 0 

Lavradores 0 
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De modo geral, o patrimônio tende a crescer com a idade, o que 
significa dizer que cresce com o tempo numa (ou mais) atividade 
ocupacional. No caso dos deputados, tempo na profissão significa também 
tempo de vida na classe política ou, mais especificamente, número de 
legislaturas para as quais foi eleito, aí incluindo passagens anteriores por 
outros cargos eletivos (amiúde, ocupação de algum cargo no setor público 
por indicação política, sem disputa eleitoral). Há algumas evidências que 
indicam correlação positiva entre número de legislaturas e aumento do 
valor dos bens.7 

Tabela 6 
Patrimônio por número de legislatura 

 

Nº de legislaturas Baixo 
Faixas patrimoniais 

Alto N 
Médio-Baixo Médio-Alto 

Uma 59,8 38,7 35,0 20,6 163 
Duas 25,9 34,9 30,8 31,8 123 
Três 9,8 17,0 19,2 23,8 67 
Quatro ou mais 4,5 9,4 15,0 23,8 48 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0  
N 112 106 120 63 401  

Obs.: Foram considerados como estando em “primeira legislatura” os 
parlamentares que ingressaram na CD pela primeira vez. Casos de retorno 
após um intervalo não foram considerados como “novatos”.8 

As tabelas 6 e 7 referem-se à distribuição patrimonial correlacionada 
com o número de legislaturas. Por elas, vê-se que a proporção de deputados 
nas faixas patrimoniais mais altas cresce com o número de legislaturas. A 
tabela 6 indica que, dos 112 casos de parlamentares que constituem a faixa 
de baixo patrimônio, 60% estavam em sua primeira legislatura, enquanto os 
que tinham quatro ou mais legislaturas eram apenas 5%. No outro extremo, 
na mesma tabela, vê-se que só 21% (treze casos) dos que tinham alto 
patrimônio estavam na primeira legislatura. 

                                                 
7 Uma análise um pouco mais acurada da relação entre a atividade política e o patrimônio 
necessitaria considerar etapas anteriores da carreira, o que não pudemos fazer aqui. 
8 Esse critério que adotamos difere, por exemplo, do de André Marenco dos Santos que 
classificou como novatos os parlamentares que além de estarem ingressando na CD faziam 
seu retorno após uma ausência (Santos, 2000, p. 65). 
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A tabela 7, tendo agora como variável independente o número de 
legislaturas, mostra como o montante do patrimônio tende a crescer com o 
tempo de casa: 41% dos parlamentares com baixo patrimônio estavam na 
primeira legislatura federal. Dos 163 casos de calouros, 8% tinham alto 
patrimônio antes de entrar na CD, o que sugere que já eram ricos, seja por 
patrimônio próprio seja por tempo em outros cargos eletivos do Legislativo 
ou do Executivo (vereador, deputado estadual, prefeito). No outro extremo, 
31% dos que tinham quatro ou mais legislaturas estavam na faixa de alto 
patrimônio. Por essa tabela, vê-se como a proporção de casos na faixa de 
baixo patrimônio tende a diminuir conforme aumenta o número de 
legislaturas, enquanto no lado oposto cresce a porcentagem de casos na 
faixa de alto patrimônio à medida que aumenta o número de legislaturas. 

Mas a tabela mostra também que 31% dos deputados, apesar de 
estarem com quatro ou mais legislaturas, estavam nas faixas de baixo e 
médio-baixo patrimônios, o que significa que o patrimônio não aumentou 
significativamente com o tempo de exercício do mandato. Essa tendência, 
no entanto, é minoritária porque 69% dos parlamentares com quatro ou 
mais legislaturas estavam no grupo de médio-alto e alto patrimônios. No 
caso dos que estavam na primeira legislatura, a porcentagem dos que 
tinham médio-alto e alto patrimônios cai para 34%. 

Tabela 7 

Legislaturas por faixas patrimoniais 

Patrimônio 

Legislaturas 

Uma Duas Três 
Quatro ou 

mais 
 

N (%) N (%) N (%) N (%) N 
Baixo 67 41,1 29 23,6 11 16,4 5 10,4 112 
Médio-
baixo 

41 25,1 37 30,1 18 26,9 10 20,8 106 

Médio-alto 42 25,8 37 30,1 23 34,3 18 37,5 120 
Alto 13 8,0 20 16,2 15 22,4 15 31,3 63 
N 163 100,00 123 100,0 67 100,0 48 100,0 401 

É provável que a entrada na classe política possibilite o acréscimo do 
patrimônio, mas os dados anteriores não constituem exatamente uma prova 
do enriquecimento por meio da política, ainda que isso possa ter ocorrido. 
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Outros fatores que não estão sendo avaliados nesta pesquisa podem ter 
favorecido o crescimento do patrimônio. Basta lembrar que, para a maioria 
das pessoas — e os membros da classe política não seriam exceção —, o 
patrimônio tende a aumentar com a idade. De qualquer forma, há muitas 
indicações, embora não oferecidas por esta pesquisa, de que a própria 
atividade política — mesmo quando exercida segundo todos os cânones da 
respeitabilidade e da decência — possibilita não apenas o aumento do 
poder, da influência e do status (como seria de se esperar), mas também da 
renda e do patrimônio. Se assim for, a continuidade na CD por várias 
legislaturas tenderia, por si mesma, a levar ao crescimento do patrimônio, 
tanto mais significativo quanto, em termos relativos, mais baixa for a 
origem socioeconômica do parlamentar ou, mais exatamente, quanto mais 
baixo eram o status e a renda proporcionados pelo último emprego antes da 
primeira eleição para uma função pública. 

Em outras palavras: a ascensão na escala social é relativamente mais 
significativa para os membros das classes trabalhadoras e médias que 
entram e ascendem na política do que para os membros das classes altas, os 
que já possuíam renda e status elevado, prestígio intelectual, influência 
social e política e outros atributos que são valorizados nas sociedades 
ocidentais. Dessas observações não se devem deduzir quaisquer diferenças 
quanto aos coeficientes de competência e honestidade derivados das origens 
sociais. Trata-se apenas de mera constatação (de senso comum ainda que 
talvez não politicamente correta) de que os integrantes da fração 
parlamentar da classe política que vieram mais de baixo são os que realizam 
uma ascensão social mais acentuada do que os que vieram mais de cima.9 

Entretanto, se as tabelas anteriores mostram a tendência para o 
aumento do valor dos bens em decorrência de uma carreira política de êxito, 
mostram também que a proporção dos que entram ricos na política é 
relativamente baixa e que, consequentemente, as portas do sistema político 

                                                 
9 No caso de altas lideranças sindicais – presidentes de centrais, federações e sindicatos 
importantes — que se deslocam para o campo parlamentar, a mudança pode significar 
vantagens econômicas e ascensão social, mas nem sempre implica aumento da influência 
política. Na verdade, pode significar até mesmo redução se o sindicalista não possuir os 
atributos necessários para a atuação competente na arena parlamentar. Se isso acontecer, o 
ex-líder sindical perde o controle de uma instituição importante enquanto, na CD, é apenas 
um em 513. 
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não estão inteiramente fechadas para os que vieram das classes populares 
ou das classes médias. Outros trunfos, como sabemos, ajudam na ascensão 
política: redes familiares, associações e sindicatos, popularidade alcançada 
em outros setores de atividade, apoio da estrutura partidária etc. 

Seguramente, um exame do restante das declarações de bens, dos 
Estados cujos TRE não as forneceram, poderia levar a correções nos 
quadros anteriores e, talvez, a pequenas alterações. Além disso, entre as 401 
declarações utilizadas na pesquisa, pode ter havido também muitas 
declarações incompletas, de modo intencional ou não. Mas infelizmente — 
se subestimações ou ocultação de bens aconteceram — não houve maneira 
de calcular, ou mesmo estimar grosseiramente, a magnitude dos erros e, 
portanto, em quanto alterariam os valores anteriores. De qualquer forma, 
como se verificou, houve muita confluência com os dados sobre 
profissão/ocupação, dimensão do patrimônio e ideologia partidária, o que 
permite supor que a maior parte das declarações trazia informações 
confiáveis no sentido de não se afastarem demasiadamente da realidade. 

Diferenças internas na representação parlamentar 

Como indicaram as tabelas e quadros anteriores, há na representação 
parlamentar forte diversidade econômica. Na CD, formalmente todos os 
integrantes são iguais entre si, mas, assim como acontece no corpo eleitoral, 
os eleitores que são também iguais entre si, por possuírem o mesmo número 
de votos, não o são do ponto de vista social, educacional, econômico, 
político e de outros atributos. O corpo parlamentar, na realidade, embora 
cada deputado tenha um voto, é bastante heterogêneo não apenas quanto às 
filiações partidárias, mas também quanto aos níveis de renda, de educação, 
de status, de influência política etc. 

Além de existir um sistema de estratificação com base nas 
disparidades de patrimônio e renda, do prisma educacional, a CD possui, 
num polo, uma elite composta por parlamentares, com elevado nível de 
escolaridade, alguns com mestrado e doutorado e, no outro, um segmento 
de baixo nível de educação formal. Mas há outros elementos de 
diferenciação. Seria possível distinguir também os que vieram da elite e que 
há gerações ocupam postos no Estado e militam na política (os dois 
aspectos estão habitualmente relacionados) e os que estão há pouco tempo 
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na classe política; os que vieram de famílias tradicionais e os de famílias de 
imigrantes, com alto ou baixo patrimônios; os que ascenderam com o apoio 
de redes familiares e os que subiram por esforço próprio. Uma análise da 
eventual influência desses atributos e das clivagens político-partidárias que 
podem produzir, das opções partidárias a que podem levar, está fora do 
alcance deste trabalho. Ficam apenas os dados relacionados à distribuição 
de bens, a partir dos quais se têm uma ideia da divisão socioeconômica 
interna da Câmara dos Deputados. Esquematicamente, seguindo as 
distribuições das profissões/ocupações nas faixas patrimoniais, seria 
possível distinguir quatro classes. 

Os empresários (168 casos) estariam concentrados na classe alta e na 
média-alta (77%). Na classe média-baixa estão somente 7% deles e, na 
média-média, 15%. Portanto, a tendência predominante dos deputados que 
eram empresários é de estarem nas duas faixas superiores. 

Os profissionais liberais (123 casos) distribuem-se de modo 
relativamente equitativo pelas classes média-alta (34%), média-média 
(31%) e média-baixa (29%). (Os 6% de profissionais liberais que estão na 
classe alta são também empresários.) Claramente, as profissões liberais 
admitem situações mais variadas de patrimônio (e provavelmente de renda), 
com ligeira maioria relativa na classe média-alta. A mesma observação é 
extensiva às profissões intelectuais, com a ressalva de que uma 
porcentagem um pouco mais elevada de deputados de profissões 
intelectuais está no grupo de baixo patrimônio (40% e 28%, 
comparativamente), o que sugere, de modo geral, patrimônios mais baixos 
para as profissões intelectuais em comparação com as profissões liberais. 

Os professores (setenta casos) estão principalmente na classe média-
baixa (44%). O restante divide-se pelas classes média-média (24%) e 
média-alta (27%). Na classe alta, há 4% de professores, mas ocorre que são 
também empresários. 

Entre os deputados que vieram do setor público (74 casos em 401), 
dezesseis tinham altos cargos da administração federal: oito estão na classe 
média-alta, cinco na classe média-média, dois na classe média-baixa e um 
na classe alta. A alta administração tende, pois, a possibilitar patrimônios 
mais elevados do que o magistério, as profissões intelectuais e a liberais, 
pelo menos a julgar pela situação encontrada na CD. Entre os que vieram 
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das administrações públicas estaduais (31 casos), 45% estão na classe 
média-média, 29% na média-alta e 16% na média-baixa. Vindos das 
administrações municipais, encontramos oito parlamentares: dois na classe 
média-baixa, cinco na classe média-média e somente um na classe média-
alta. 

Dos dez parlamentares que eram diretores de bancos estatais, dois 
estão na classe alta, seis estão na classe média-alta, um na classe média-
média e um na classe média-baixa. 

Dos 29 comunicadores, dezessete estão na classe média-baixa; seis 
na média-média e quatro na média-alta. A maior parte dos comunicadores 
está, assim, na classe média-baixa, mas dois deputados que estão nessa 
categoria fazem parte da classe alta (mas são também empresários). 

Entre onze empregados não manuais, sete estão na classe média-
baixa, três na média-média e um na média-alta. Dos sete trabalhadores 
manuais qualificados, cinco estão na classe média-baixa e dois na classe 
média- média. Os três lavradores estão todos na classe média-baixa, o que 
não é surpreendente (ver anexo 4). 

Para finalizar, convém dizer outra vez que a inserção dos casos em 
cada uma das classes elaboradas se fez a partir do valor patrimonial das 401 
declarações de bens dos parlamentares e não do total dos 513 deputados. 
Além disso, independentemente do setor de atividade ocupacional ou da 
profissão, o valor do patrimônio é afetado por muitas outras variáveis, 
sendo a idade e o tempo na CD duas variáveis importantes. Para a 
totalidade da CD existe, portanto, uma margem de erro que não é possível 
calcular. Os valores na delimitação das classes e as categorias ocupacionais 
que a integraram devem ser tomados somente como indicações da 
estratificação social entre os parlamentares da 51a Legislatura. 




