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1.0 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos estudos recentes muito se tem discutido sobre o melhor modelo, erros e acertos 

de tal democracia, e inevitavelmente a questão adentra a discussão sobre representação, 

afinal é o modelo vigente na maioria dos países ocidentais. No Brasil, assim como na 

grande maioria dos países democráticos, o debate gira, em grande parte, em torno da 

ótica representantes versus representados, tendo em mente a dificuldade de promover 

processos de inclusão da população no processo de tomada de decisão governamental 

(MIGUEL, 2005, p. 212). É possível conjecturar ao menos três fatores problemáticos ao 

se pensar o modelo de democracia representativa – “a separação entre governantes e 

governados (...), a formação de uma elite política distanciada da massa da população 

(...) e a ruptura do vínculo entre a vontade dos representados e representantes, visto que 

os governantes tendem a possuir características sociais distintas dos governados” 

(MIGUEL, 2005, p. 212, 213). 

No caso brasileiro, a população pode escolher seus representantes facultativamente a 

partir dos 16 anos e obrigatoriamente a partir dos 18, e o faz no âmbito dos poderes 

Executivo e Legislativo. Na esfera Federal, o primeiro poder elege o Presidente da 

República e governador do estado, enquanto o segundo vota em deputados e senadores, 

e cada cargo possui diferentes prerrogativas.  

Esse presente estudo limita-se a fazer uma análise sobre a eleição para uma cadeira 

na Câmara Alta brasileira, ou seja, no Senado Federal. O projeto de pesquisa foi 

pensado baseando-se no texto constitucional que afirma como papel do Senado a 

representar representação das unidades da federação, enquanto compete à Câmara dos 

Deputados representar a população brasileira, também divida por estado. Não obstante, 

essa é a razão para que sejam eleitos três senadores por estado, independente do seu 

tamanho, população ou demais características, diferentemente da Câmara dos 

Deputados, em que o número de cadeiras que ocupam varia, entre outros fatores, pelo 

tamanho da população a qual eles irão representar.  

Para Neiva e Soares(2012) o Senado brasileiro, em termos de representação distrital, 

só não é mais desproporcional que o argentino, possibilitando que as decisões da Casa 

se baseiem mais na influência movida por tal desproporcionalidade do que em suas 

características enquanto unidades da federação (NEIVA, SOARES, 2012, p. 103).  
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É possível, portanto, questionar se, de fato, as eleições para o Senado Federal 

cumprem seu papel de representar o estado como um todo, ou se se restringem a apenas 

uma região ou conjunto de municípios estaduais, gerando desproporcionalidade no 

resultado final, dadas as expectativas constitucionais sobre a função desta representação. 

Além disso, para conclusão do estudo, caso resultado para tal problema de pesquisa seja 

positivo, será observada a relação entre a votação em questão e se a mesma pode 

influenciar na crise de representação que se forma no Brasil, pelo menos em âmbito 

legislativo.  

Para isso divide-se o artigo em uma breve análise da democracia representativa, 

explorando a origem e motivações do federalismo, além do sistema bicameral brasileiro, 

que divide o Congresso Nacional em Câmara dos Deputados e Senado Federal, com 

diferentes papeis e atribuições no jogo político. Durante o desenvolvimento é feita uma 

análise, por estado, da eleição dos senadores em 2014, baseado em sua votação por 

município. E por fim, ao concluir, procura-se responder ao problema de pesquisa 

levantado por esse trabalho, além de iniciar o debate sobre como o senado federal e a 

eleição de senadores influência na representação democrática da população, e ainda dos 

estados brasileiros.  

 

1.1 Federalismo 

O modelo federalista, adotado atualmente pelo Brasil, entre outros diversos 

países, foi elaborando a partir das discussões promovidas durante a Convenção da 

Filadélfia, na qual representantes dos estados norte-americanos se reuniram após a 

independência da Grã-Bretanha, para, dentre outros objetivos, ratificar a Constituição 

Americana.  

A situação era de guerra entre as colônias americanas, movida, entre outros 

fatores, pela diversidade de leis, moeda e exército próprios, e pela falta de uma unidade 

americana, uma vez que não existia um poder Executivo central, apenas o Congresso 

americano. Dessa forma, o modelo proposto sugeria que os estados menores tornassem 

parte de um estado maior, e caso existisse uma revolta popular em um estado, os demais 

teriam condições de reprimi-la (MADISON, HAMILTON E JAY, 1993, p.131). Assim, 

o modelo federalista foca na divisão de poderes, e cria um Executivo nacional forte, 

adota o bicameralismo no âmbito do Legislativo e cria o Judiciário, todos os três 

poderes voltados para defender um governo central.  
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Foram adotadas eleições anuais, sufrágio amplo e redução das exigências de 

posse e renda para participação das eleições, com o objetivo de dar maior ênfase à 

participação popular. De forma geral o federalismo desenhou uma forma de engenharia 

constitucional, com foco nas eleições e na separação dos poderes, de forma a limitar as 

áreas de atuação dos poderes e para frear a tirania da maioria. Segundo os federalistas, 

“são meios, e meios poderosos, pelos quais as excelências do governo republicano 

podem ser conservadas e suas imperfeições diminuídas ou evitadas.” (MADISON, 

HAMILTON E JAY, 1993, p. 129).  

O modelo federalista de Constituição possui entre seus pilares principais “a 

distribuição regular do poder em distintos setores, a introdução de equilíbrios e 

controles legislativos; a instituição de tribunais compostos de juízes que só perdem seus 

cargos por má conduta; a representação do povo no legislativo por deputados eleitos por 

ele próprio” (p.129), e é vigente até os dias atuais na democracia norte-americana, além 

de ter sido amplamente importado para outros países, principalmente para aqueles que 

conquistavam a independência.  

 

1.2 Representação bicameral 

No Brasil o modelo de democracia representativa é composto, em âmbito do 

legislativo, por duas câmaras de representação, ou seja, o sistema bicameral, em que 

Câmara dos Deputados e Senado Federal compõe o Congresso Nacional, definido pelo 

art. 44 da Constituição Federal.  

Na obra de Araújo (2008), o autor cita Llanos (2003) ao apontar quatro funções 

do bicameralismo que visam representar diferentes interesses, controlar o Poder 

Executivo, garantir propostas legislativas de qualidade, além de gerar estabilidade da 

legislação, e por fim, assegurar que não ocorra a tirania da maioria. (p. 1, 2).  

Dentre as origens do bicameralismo, destacam-se duas. Na primeira, Araújo 

afirma que a diferenciação das câmaras se deu, segundo o modelo inglês, pela 

burguesia, representada pela Câmara Baixa, e pela nobreza e clero representada pela 

Câmara Alta. Já os autores Neiva e Soares (2013), relacionam o bicameralismo ao 

federalismo, defendendo a tese de que a Câmara Alta representa os interesses de 

estados, províncias e regiões, e foi criada para que estados menores tivessem a mesma 
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representação que os estados maiores. A tese de Neiva e Soares é reforçada, segundo 

eles, pelo fato de que dos 25 países federalistas, atualmente 19 são bicamerais.  

. Na primeira Constituição Republicana brasileira, adotam-se padrões norte-

americanos, e o Senado passa a contar com três representantes por cada estado, com 

mandato de nove anos.  

Por sua vez, o número de senadores reduz-se a dois, na Constituição de 1934, 

retomando a eleição de três por estado na Constituição de 1946. Além disso, em 1946 a 

eleição para o Senado passa a ser através de voto proporcional, com eleições 

majoritárias, com cada senador é eleito com dois suplentes, que ficam a cargo de 

substitui-lo caso o senador precise assumir algum cargo no governo, ou precise se 

afastar do cargo.  

Tal composição é mantida pela Constituição atual, de 1988, que designa também 

competências exclusivas para as câmaras nacionais. Apesar das duas Casas possuírem 

prerrogativas de legislar e revisar a legislação elaborada pela outra casa, compete 

exclusivamente ao Senado Federal a coordenação dos três poderes, a guarda da 

Constituição e a manutenção da administração, além de iniciativa sobre leis de 

intervenção federal, suspensão de regulamentos ilegais por parte do Executivo, e a 

aprovação de cargos do poder judiciário, indicados pelo Executivo, mediando assim, os 

dois poderes. Além disso, também faz parte das prerrogativas do Senado Federal a 

participação nos desvios orçamentários para cada região do país, atuando assim sobre o 

endividamento do governo nacional. 

Por outro lado, compete exclusivamente à Câmara dos Deputados a palavra final 

sobre projetos de iniciativa do Executivo, na esfera do Presidente da República, e do 

Judiciário, na esfera do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. Ressalta-

se que, ao definir prerrogativas exclusivas para cada casa legislativa, objetiva que uma 

casa não se sobressaia à outra. 

Ao voltar o foco sobre o Senado Federal, objeto de estudo desse trabalho, é 

possível fazer diferentes analises com base em sua composição e em suas prerrogativas. 

Segundo Neiva e Soares (2013), apesar da tentativa de nenhuma casa deter 

prerrogativas que a garantam mais poderes, o Senado possui maior força política que a 

Câmara, uma vez que a Câmara Alta possui características fortemente federativas, 
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devido, entre outros fatores, da grande presença de senadores com carreira política, 

vindos, em diversas vezes de cargos do Executivo, como governadores, além da 

influência na tramitação de projetos que influenciem diretamente o Executivo, como por 

exemplo, no processo de ajuste fiscal em voga no Brasil nas últimas legislaturas.  

 

1.3 A representação dos estados brasileiros 

A partir da prerrogativa de que a Câmara Alta brasileira representa os estados 

nacionais, parte-se do fato de que os 27 estados brasileiros possuem o mesmo peso e 

capacidade legislativa entre si.  

Entretanto, segundo observa Neiva e Soares, a composição do Senado não leva 

em consideração a diferença entre tais estados, como tamanho do território, economia, 

PIB, entre outros, o que acaba por gerar uma câmara desproporcional. “No Senado, o 

voto de um cidadão de estados pequenos como Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins 

tem um peso muito maior do que o de um cidadão de estados maiores, como Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente” (Neiva e Soares, 2013, p. 100).  

Esse fato já foi explicado por Santos (1987), em que afirma que a sobre-

representação de alguns estados menores é feita para evitar a tirania da maioria, ou seja, 

para evitar que esses estados menores sejam esmagados pelos estados maiores. 

Entretanto, paira a dúvida de como os senadores são eleitos, ou seja, em uma eleição 

majoritária proporcional não existem mecanismos que possam garantir que o senador é 

eleito por todo o estado, podendo sua votação estar significativamente divida e 

fragmentada dentro do seu estado.  

Segundo Ames (2003), “a lei permite que os candidatos peçam votos em 

qualquer região de seus estados, mas, na realidade, a maioria limita geograficamente 

suas campanhas” (AMES, 2003, p. 64). Ou seja, os candidatos analisam os municípios 

de seu estado, e a partir da escolha racional estudam em quais regiões possuem maiores 

chances de conquistar votos, e qual alternativa usar em cada parte do estado. Dessa 

forma, divide-se o estado em municípios mais e menos importantes, enfatizando aqueles 

em que o político possui mais chances de mobilizar uma maior votação.  
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A partir dessa análise, caso sua resposta seja positiva, será possível observar se 

os senadores eleitos moldam suas ações voltadas aos municípios em que receberam 

maior votação, ou não. Caso isso ocorra de fato, a justificativa de que a Câmara Alta 

representa os estados federativos se mostrará falha e os senadores estarão realizando 

papel de deputados federais, ao representar e legislar em causa de uma parte da 

população do estado que o elegeu.  

 

 

2.0 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 Projeto de Pesquisa 

O presente estudo se propõe a analisar o papel do Senado Federal enquanto 

instituição representativa dos estados nacionais. Para isso, foi analisada, nesse primeiro 

momento, a eleição de 2014 para senador, buscando a proporcionalidade de votos por 

município dentro do estado de cada candidato eleito.  

A metodologia seguida envolve a criação da base de dados a partir das informações 

disponibilizadas através do site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE¹ em particular a 

quantidade de eleitores e a quantidade dos votos nominais recebidos pelo candidato 

eleito por município, e a proporção de votos recebida pelo senador, baseado na divisão 

do tamanho do eleitorado pela quantidade de votos que ele recebeu em cada município 

para se eleger.  

Em seguida foi utilizado o software GeoDa, que a acrescenta à base de dados a 

divisão municipal daquele estado, dividindo-o em quatro partes iguais, e intensificando 

a cor do município à medida que o senador recebeu mais votos. Todas as malhas 

geográficas foram retiradas do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE².  

Por fim, para analisar o perfil de cada senador, foram analisados dados sobre a 

carreira política dos parlamentares, retirados dos sites apresentados na bibliografia. 
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Com os resultados obtidos a partir dessa análise, pretende-se verificar a força da 

representatividade da Câmara Alta, indicando se os senadores são eleitos 

proporcionalmente pelo estado em que se candidatam ou se representam 

majoritariamente alguma região. Pretende-se, em um estudo futuro cruzar tais dados 

com o comportamento legislativo dos senadores em questão, e analisar se a dinâmica do 

voto regional influencia na atuação do parlamentar dentro da Casa, ou seja, 

compreender a dinâmica de atuação legislativa dos Senadores perante seus estados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ www.tse.jus.br; ² www.ibge.gov.br 

Vale observar que não é feita a análise do Distrito Federal, uma vez que a capital brasileira não é dividida 

em municípios, inviabilizando o estudo do mesmo. Além disso, cabe notar que a divisão de mesorregiões 

foi feita à mão, e não representa 100% de confiabilidade, apesar de se aproximar muito do cenário atual. 

Por fim, nem todos os estados foram divididos nas suas mesorregiões, ou tiveram municípios destacados, 

apenas aqueles em que o resultado era relevante para a análise desse estudo. 

 

http://www.tse.jus.br/
http://www.ibge.gov.br/
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2.2 Senadores eleitos proporcionalmente por estado 

 

 2.2.1 Acre 

 

Estado: Acre/AC 

Senador eleito: Gladson Cameli (PP) 

Sinal verde: Município de Cruzeiro do Sul; Sinal azul: Capital Acre 

 

O senador eleito pelo estado do Acre, Gladson Cameli (PP), recebeu mais de 218 

mil votos, ou seja, se elegeu com 58,36% dos votos do estado. Cameli venceu a 

candidata Perpétua Almeida (PCdoB), que ficou com o segundo lugar na disputa pelo 

cargo, com 36,47% da preferência do eleitorado.  

Cameli nasceu no município Cruzeiro do Sul, no Acre, e é formado em 

engenharia civil pelo Instituto Luterano de Ensino Superior de Manaus. É empresário, 

da área de construção civil. Já estava inserido no meio político, sendo eleito pela 

primeira vez em 2006, como deputado federal, se reelegendo em 2010, e em 2014 

alcançando o cargo de senador, todos pelo Partido Progressista. Além disso, vem de 

família política, sendo sobrinho do ex-governador do Acre, Orleir Cameli (PP), e do 

deputado federal César Messias (PSB). 
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Recebeu mais de R$ 4 milhões em doações para sua campanha política, vinda de 

construtoras, empresas de engenharia, e da JBS, uma das maiores indústrias de 

alimentos do mundo. Desse total, R$ 6 mil foram declarados como autodoações. Cada 

voto que recebeu teve um custo médio de R$ 19,46 reais, e o dinheiro gasto em sua 

campanha foi o em torno de quatro vezes maior, comparado aos demais candidatos do 

estado. 

O senador responde ainda por três processos no Supremo Tribunal Federal 

(STF), sendo o primeiro de 2012, por conduzir veículo sob efeito do álcool, o segundo 

de 2013, que apura falsificação de documento público para fins eleitorais, e o terceiro, 

de 2015, que envolve o senador na Operação Lava Jato, da Política Federal, que 

investiga esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha com 

recursos desviados da Petrobras. 

A partir da votação do senador em seu estado, é facilmente notada a quantidade 

de votos desproporcionais que o mesmo recebeu. A partir da imagem acima, em que se 

divide o resultado dos votos nominais no senador pela quantidade de eleitores em um 

mesmo município, divide-se o mapa acreano em quatro partes iguais, em que as cores 

mais escuras representam os municípios em que o senador foi mais votado – 3, e as 

cores mais claras representam aqueles com baixa votação.  

Sua votação se concentra, proporcionalmente ao número de eleitores e número 

de votos recebidos, em 3 municípios, sendo eles a capital do Acre, Rio Branco, em que 

o senador recebeu, 48% dos votos do município; Cruzeiro do Sul, com 53%; e o 

município de Capixaba, com 47% dos votos. O sinal azul representa a capital do Acre, 

Rio Branco, enquanto o sinal verde representa o município de Cruzeiro do Sul, cidade 

natal do senador e o município onde se concentra sua maior base eleitoral.  

Por outro lado, o município em que o senador obteve a menor quantidade de 

votos, 23%, foi o município de Feijó, mesmo este sendo o quinto município mais 

populoso do estado. Por sua vez, em Porto Walter, cidade em que sua concorrente 

política nasceu, o senador alcançou 36% dos votos, porcentagem baixa comparada às 

demais votações do estado. 
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2.2.2 Alagoas  

 

 

Estado: Alagoas/AL 

Senado eleito: Fernando Collor (PTB) 

1: Sertão Alagoano; 2: Agreste Alagoano; 3: Leste Alagoano 

Sinal azul: Município de Rio Largo; Sinal roxo: Capital Maceió 

 

O senador eleito pelo estado de Alagoas foi o Ex-Presidente da República, 

Fernando Collor de Mello, com mais de 689 mil votos, ou seja, 55,69% dos votos do 

estado, ficando com 20% a mais dos votos que sua principal adversária política, Heloísa 

Helena (PSOL), recebeu.  

Collor nasceu na capital do Rio de Janeiro, e é formado em jornalismo e em 

ciências econômicas pela Universidade Federal de Alagoas. É de família tradicional 

política, uma vez que seu pai, Arnon de Mello (PDC), foi senador e governador de 

Alagoas, e seu avô materno, Lindolfo Collor (PRR), foi ministro do Trabalho durante o 

mandato do ex-presidente Getúlio Vargas. O filho de Collor, Fernando James (PTB), é 

ex-vereador do município de Rio Largo, em Alagoas.  

Collor entrou para a vida política ainda jovem, e com 29 anos, em 1978, se 

tornou prefeito de Maceió (AL). Quatro anos depois foi eleito deputado federal de 

Alagoas, em 1982, e em 1986 foi governador do estado. Foi eleito Presidente da 

República em 1989, com 40 anos, sendo o mais jovem da história a ocupar o cargo, e o 

primeiro a ser eleito pelo voto popular depois do Regime Militar (1964 – 1985). Apenas 
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dois anos depois, em meio a denúncias de corrupção, sofreu processo de impeachment e 

foi condenado por crimes de responsabilidade fiscal, além de ter seus direito políticos 

cassados por oito anos. Retornou à vida política em 2006, quando se elegeu como 

senador pelo estado alagoano, se reelegendo em 2014, após cumprir 8 anos de mandato. 

O senador recebeu mais de R$ 2 milhões para investir em sua campanha, sendo 

R$ 412 mil, o valor mais alto, em autodoações. No mais, recebeu doações de bancos, 

planos de saúde, consultorias, distribuidoras, entre outras empresas. Cada voto que 

recebeu teve um custo médio de R$ 2,98, e o senador foi o candidato do seu estado que 

mais investiu na campanha – o segundo que mais gastou com a campanha política, 

gastou em torno de R$ 500 mil, enquanto Collor gastou em torno de R$ 2 milhões.  

O senador, atualmente, responde por três processos judiciais. O primeiro, no 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), em que é acusado por 

publicitário de não pagar por trabalhos realizados em sua campanha eleitoral, em 2002. 

O segundo, no Supremo Tribunal Federal (STF), em que responde por esquema de 

corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato, da Polícia Federal. E o 

terceiro, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em que teve indeferido o registro de 

candidatura a prefeito de São Paulo nas eleições de 2000.  

Collor, de forma geral, teve votação bem distribuída por todo estado. Dos 102 

municípios de Alagoas, em 78 o senador recebeu entre 31 e 49% dos votos.  O 

município em que Collor foi mais bem votado, recebendo 58% dos votos, foi Campo 

Grande, enquanto o município com menor votação foi União dos Palmares, com 22% 

dos votos.  

Além disso, apenas em 15 municípios alagoanos o senador recebeu menos de 

31% dos votos. Alguns municípios merecem destaque, como por exemplo, o município 

de Rio Largo (sinal azul), onde seu filho foi ex-vereador, o senador recebeu apenas 33% 

dos votos, proporção relativamente pequena já que o município era base eleitoral do seu 

filho. A baixa votação também pode ser observada na capital alagoana, Maceió (sinal 

roxo), em que o senador recebeu apenas 26% dos votos dos eleitores. Vale ressaltar que 

Heloísa Helena, candidata que alcançou o segundo lugar a cadeira do Senado Federal, 

foi vice-prefeita em 1992 e em 2008 a vereadora mais votada da capital. Outro 

município com relativamente pequena votação ao senador foi em Pão de Açúcar, cidade 

em que Heloísa Helena nasceu e onde Collor alcançou 35% da preferência dos eleitores. 
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Ao se dividir o estado de acordo com suas mesorregiões, a eleição do senador 

em pouco se difere comparada ao estado como um todo, quando se analisa a proporção 

em que o mesmo foi eleito, evidenciando que o senador também não obteve uma vitória 

significativa em nenhuma das mesorregiões alagoanas. Vale registrar, no entanto, que 

no agreste alagoano (2) o senador não obteve menos de 31% dos votos em nenhum 

município, diferentemente dos demais. 

 

2.2.3 Amazonas 

 

 

Estado: Amazonas/AM 

Senador eleito: Omar Aziz (PSD) 

 

 Eleito com mais de 933 mil votos, Omar Aziz foi o senador eleito do estado do 

Amazonas, com 58,51% dos votos. Aziz venceu o candidato Praciano (PT) com mais de 

20% de diferença na preferência do eleitorado, uma vez que o segundo lugar ao cargo 

alcançou 34,44% da votação da população amazonense. 

 Aziz nasceu em 1958, no município de Garça, em São Paulo, e se mudou para 

Manaus ainda jovem, se formando em engenharia civil pela Universidade Federal do 

Amazonas. Ainda na Universidade demonstrou seu interesse na vida política, quando 

assumiu o cargo de diretor do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Não é de família 
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tradicional política, o que não o impediu de ter uma ampla participação na política do 

estado. 

Com 30 anos se elegeu vereador de Manaus, cargo que conseguiu se reeleger nas 

eleições seguintes, em 1992. Dois anos depois foi eleito deputado estadual do 

Amazonas, sendo o deputado mais votado de 1994. Em 1996 foi eleito vice-prefeito de 

Manaus, na chapa de Alfredo Nascimento, se reelegendo em 2000. Já em 2002 foi eleito 

vice-governador do Amazonas, na chapa de Eduardo Braga, também se reelegendo em 

2006. Em 2010 se candidatou ao cargo de governador do estado do Amazonas, e foi 

eleito o governador mais votado do estado, com mais de 60% dos votos.  

O senador recebeu, para sua campanha, mais de R$ 4 milhões em doações, 

sendo, desse valor, 99,4% vindos de pessoa jurídica, como bancos, empresas de 

medicamentos, petróleo, informática e construção civil. Cada voto que recebeu custou 

R$ 4,51 reais, e Aziz teve um gasto mais de quatro vezes maior que os demais 

candidatos do estado.  

Aziz responde por 4 processos judiciais, sendo 3 no Tribunal de Justiça do 

Amazonas (TJ-AM), por ação civil pública, por improbidade administrativa, e 1 no 

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), em que responde por conduta 

vedada a agente público durante a campanha eleitoral de 2014. 

O senador recebeu uma votação consideravelmente desproporcional pelo estado, 

uma vez que o município Santa Isabel do Rio Negro, em que foi menos votado, o 

senador recebeu 20% dos votos. Já o município em que Aziz foi mais bem votado foi 

Careiro da Várzea, com 62% dos votos da população. A capital amazonense, por sua 

vez, contou com o apoio de 43% da população manauense, ou seja, a capital, com mais 

de 1 milhão e 240 mil eleitores, pouco mais de 539 mil votaram no candidato.  

Apesar de ter sido pouco votado em alguns municípios, a votação do candidato 

foi expressiva, já que ele foi eleito com o apoio de mais de 58% da população. Além 

disso, 4 municípios apoiaram o candidato em mais de 50%, enquanto 21 municípios o 

apoiaram variando entre 41% e 51%. Tal resultado pode ser visto como uma 

consequência da sua trajetória política no estado. Já no final de sua candidatura como 

governador, segundo pesquisa realizada pelo Ibope, Aziz possuía 74% de avaliações 
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ótimas ou boas em sua gestão no estado, número considerado o índice mais alto entre os 

27 governadores brasileiros avaliados à época.  

 

Estado: Amazonas/AM 

Senador eleito: Omar Aziz (PSD) 

1: Centro; 2: Norte; 3: Sudeste; 4: Sul 

 

Outro resultado interessante é quando se divide o estado amazonense em 

mesorregiões, sendo perceptível maior desproporção na eleição para o cargo do Senado 

Federal. Na região central, por exemplo, o senador foi apoiado por mais de 31% da 

população de todos os municípios da região.  Por outro lado, a região sul se mostra 

bastante dividida, com o apoio do senador se concentrando no leste, com um apoio 

acima de 41% da população, versus o oeste sulista, em que o apoio da população se 

limita a 31%. Tal característica evidenciada na região sul pode se aplicar a todo estado, 

uma vez que o leste demonstra apoio mais forte que o oeste do estado.  
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2.2.4 Amapá 

 

 

Estado: Amapá/AP 

Senador eleito: Davi Alcolumbre (DEM) 

Sinal verde: Mazagão; Sinal cinza: Pracaúba; Sinal azul: Itaubaú 

 

Davi Alcolumbre foi o senador eleito do estado do Amapá, com pouco mais de 

131 mil votos, representando 36,26% dos votos do estado. A disputa com o candidato 

que ficou em segundo lugar, Gilvam (PMDB), foi acirrada, visto que o candidato 

pemedebista alcançou 34,26% da votação. 

Nascido na capital amapaense de Macapá e apesar de ser empresário do ramo do 

comércio, não completou ensino superior em que cursava ciências econômicas, no 

Centro de Ensino Superior do Amapá (CEAP). Iniciou sua carreira política ainda com 

23 anos, quando se elegeu vereador de Macapá, pelo PDT. Dois anos mais tarde, em 

2002, foi eleito deputado federal do Amapá, ainda pelo PDT, se reelegendo em 2006 

pelo PFL, e em 2010 pelo DEM. Entre 2009 e 2010 se licenciou do cargo de deputado 

para assumir a Secretária de Obras e Serviços Públicos de Macapá. 

Possui influência política familiar, sendo primo do ex-deputado estadual Isaac 

Alcolumbre, do ex-vereador Moisés Alcolumbre e do suplente de senador Salomão 
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Alcolumbre Júnior. Também é sobrinho do ex-senador suplente do político José Sarney, 

Salomão Alcolumbre. Sua família também é dona de concessão de radiodifusão, como a 

TV Amazônia LTDA, dirigida pelo irmão, e primeiro suplente do senador.  

O senador recebeu mais de R$ 2 milhões para investir em sua campanha 

eleitoral, sendo 24% vindos de pessoa física, enquanto 75% partiram de pessoa jurídica, 

como bancos, a empresa JBS, empresas de construção civil, distribuidoras, entre outras. 

Cada voto recebido pelo senador teve um custo de R$ 15,27, e o senador investiu em 

média três vezes que os demais candidatos ao cargo de senador.  

Alcolumbre responde por um processo judicial, no Tribunal Regional Eleitoral 

do Amapá (TRE-AP), em que é alvo de investigação por abuso de poder econômico, 

político e de autoridade, e também por compra de voto no estado. 

A disputa pelo cargo de senador do estado do Amapá foi acirrada, visto que o 

segundo lugar recebeu pouco mais de 124 mil votos, representando 34,26% da 

população amapaense. A diferença de pouco mais de 7 mil votos, representando apenas 

2% da população, garantiu o primeiro lugar ao senador. A partir da análise do mapa do 

Amapá, percebe-se uma votação desproporcional ao senador, que recebeu uma votação 

expressiva apenas em três municípios – Mazagão (sinal verde), Pracaúba (sinal cinza) e 

Itaubaú (sinal azul), e ainda assim, com taxa proporcional de votos baixa – 40%, 38% e 

41%, respectivamente. Além disso, em 10 municípios, do total de 16, o senador recebeu 

entre 17% e 29% dos votos.  

Por fim, observa-se que a maior votação do senador se concentra no sudeste do 

estado, enquanto na região de fronteira do sul ao norte, a votação do senador se 

restringe entre as menores do estado. 
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2.2.5 Bahia 

 

Estado: Bahia/BA 

Senador eleito: Otto Alencar (PSD) 

 

O senador Otto Alencar (PSD) foi eleito na Bahia com 55,88% dos votos, ou 

seja, mais de 3,3 milhões de baianos votaram no candidato. Em segundo lugar a disputa 

ao cargo no estado ficou Geddel Vieira Lima (PMDB), que alcançou 34,54% da 

votação. 

Barbosa nasceu no estado, no município de Ruy Barbosa, e se formou em 

medicina pela Universidade Federal da Bahia. Com 39 anos ingressou na vida política 

ao ser eleito, em 1986, deputado estadual pelo estado, cargo que se reelegeu em 1990 e 

em 1994, pelo Partido Progressista (PP). Em 1990 se licenciou do cargo de deputado 

para se tornar Secretário Estadual de Saúde da Bahia, por quatro anos. Em 1999 foi 

eleito vice-governador da Bahia, e em 2003 assumiu a Secretaria de Indústria, Comércio 

e Mineração. Tornou-se, em 2004, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios 

da Bahia, cargo esse que ocupou por 6 anos. Em 2010 assumiu novamente como vice, 

dessa vez do governador Jaques Wagner (PT). Em 2011 assumiu como Secretário 

Estadual de Infraestrutura da Bahia, saindo do cargo em 2014, quando se elegeu senador 

do estado. 
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O senador recebeu pouco mais de R$ 6 milhões em doações, para investir em 

sua campanha. Desse valor, 99,6% partiram de pessoas jurídicas, enquanto apenas 0,6% 

vieram de pessoas físicas. As duas maiores empresas doadoras para sua campanha 

somam mais de 2,8 milhões, e são a Construtora OAS e a Cervejaria Petrópolis. Cada 

voto que Alencar recebeu teve um custo de R$ 1,89. O senador foi o segundo candidato 

que mais arrecadou em sua campanha, gastando, em média, seis vezes mais que os 

demais candidatos. 

Alencar responde por apenas um processo judicial, no Tribunal Regional Federal 

(TRF), por improbidade administrativa.  

Ao analisar a votação do senador, percebe-se como a mesma foi dispersa. O 

senador variou entre 12% de votos, no município de Buerarema, onde foi menos votado, 

e 61%, no município de Iraquara, em que recebeu mais apoio da população. Percebe-se 

ainda que no município em que o senador nasceu, Ruy Barbosa, sua votação foi 

considerada expressiva, alcançando apoio de 41% da população. Por outro lado, na 

capital Salvador, Alencar recebeu apenas 23% dos votos. Vale notar que o candidato 

Geddel Vieira Lima (PMDB), segundo lugar na disputa pelo Senado Federal, é oriundo 

de Salvador, fato esse que pode ter contribuído para que Alencar perdesse votos na 

capital baiana. 
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Estado: Bahia/BA 

Senador eleito: Otto Alencar (PSD) 

1: Região Metropolitana de Salvador; 2: Sul Baiano; 3: Extremo Oeste Baiano 

 

Além disso, ao analisar o mapa acima, nota-se que o senador recebeu mais votos 

concentrados no interior em comparação com o litoral baiano. Ou seja, nas regiões sul 

(2) e metropolitana de Salvador (1) a votação foi mais baixa, preponderando apoio entre 

12% e 37% dos eleitores, enquanto no extremo oeste baiano (3) as votações foram mais 

expressivas, variando, em sua maioria, entre 37% e 61%. 

 

2.2.6. Ceará 

 

Estado: Ceará/CE 

Senador eleito: Tasso Jereissati (PSDB) 

 

 O senador eleito pelo Ceará, com 57,91% dos votos, foi Tasso Jereissati 

(PSDB). O senador conquistou a preferência de mais de 2,3 milhões de eleitores 
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cearenses, deixando para trás o candidato Mauro Filho (PROS), que obteve 1,5 milhão 

de votos, alcançando 39,37% da votação.  

Jereissati nasceu em Fortaleza, capital cearense, e é formado em Administração 

de Empresas, pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é empresário, sócio de uma 

empresa distribuidora de refrigerantes e do Grupo Iguatemi, de shopping centers. O 

senador possui ainda concessões de radiodifusão em Fortaleza.  

Entrou na política com 38 anos, ao se eleger governador do Ceará, em 1987, 

pelo PMDB, se reelegendo em 1995 e 1999, pelo PSDB. Além dos três mandatos como 

governador do estado, em 2002 foi eleito senador, se reelegendo em 2014. Além disso, 

Jereissati é filho de Carlos Jereissati, ex-senador e ex-deputado federal, também pelo 

estado do Ceará.  

Recebeu mais de R$ 8 milhões em doações eleitorais, sendo R$ 820 mil em 

autodoações. Além disso, construtoras, bancos, empresas de mineração e 

telecomunicação investiram na campanha do senador. Cada voto recebido teve um custo 

de R$ 3,72, e o senador foi o candidato que gastou valor mais alto com a campanha, 

cerca de quatro vezes o utilizado pelos demais.  

Responde por duas representações eleitorais no Tribunal Regional Eleitoral do 

Ceará (TER/CE). 

Ao analisar a proporcionalidade dos votos recebidos pelo senador, observa-se 

como sua eleição foi concentrada em alguns municípios do estado. O apoio da 

população ao candidato variou entre 13%, em Solonópole, município em que recebeu 

menos votos, e 57% , em Itaiçaba, município em que recebeu mais votos. Na capital 

cearense, Jereissati recebeu 40% dos votos, representando uma boa eleição.  
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Estado: Ceará/CE 

Senador eleito: Tasso Jereissati (PSDB) 

Divisão mesorregiões: 1: Sul;2: Centro-Sul; 3: Jaguaribe; 4: Metropolitana de Fortaleza; 

5: Noroeste; 6: Sertões; 7: Norte 

 

Outra análise que pode ser feita é ao se comparar os votos que o senador recebeu 

com as mesorregiões do estado, evidenciado na imagem acima. Observa-se que a 

proporção de votos recebida pelo candidato varia conforme se analisa as regiões 

destacadas. Ou seja, no Sul (1) e no Centro Sul (2) o candidato recebeu baixa proporção 

de votos. Em especial na região Sul, nenhum município apoiou a eleição do senador 

acima de 35%. Por outro lado, no Sertão cearense (6) o apoio do candidato cresce 

consideravelmente, fato esse que fica ainda mais evidenciado ao analisar a região Norte 

(7), em especial a região Metropolitana de Fortaleza (4), em que Jereissati recebeu, em 

todos os municípios, acima de 24% dos votos da população, e de 34%, respectivamente. 
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2.2.7 Espirito Santo 

 

Estado: Espirito Santo/ES 

Senadora eleita: Rose de Freitas (PMDB) 

 

A senadora eleita pelo estado do Espirito Santo, Rose de Freitas (PMDB), 

recebeu 46,23% dos votos, ou seja, da população total, mais de 776 mil eleitores 

votaram na senadora.  

Nascida em Minas Gerais, no município de Caratinga, é proprietária rural e já 

atuou como professora, jornalista e radialista. A senadora não responde por processos na 

justiça.  

Freitas iniciou sua trajetória política como militante do antigo partido 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 1970, com 21 anos. Seu primeiro cargo 

eletivo em sua carreira política, foi em 1982, quando foi eleita deputada federal, se 

reelegendo por 5 mandatos.  

A senadora registrou, como doações para sua campanha, pouco mais de R$ 4,9 

milhões, sendo desse valor R$ 39 mil em autodoações. As demais receitas partiram de 

empresas como Vale e Construtoras OAS e Andrade Gutierrez. A senadora foi a 
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candidata que mais investiu dinheiro em sua campanha, cerca de cinco vezes mais que 

os demais. Além disso, cada voto que recebeu teve um custo de R$ 6,32.  

De acordo com a proporcionalidade dos votos que recebeu, observa-se votação 

majoritária no oeste do estado, enquanto nos municípios da fronteira leste a senadora 

recebeu até 32% dos votos. No estado como um todo a proporção de votação da 

candidata variou entre 18% e 67% de apoio dos eleitores.  

 

 

Estado: Espirito Santo/ES 

Senadora eleita: Rose de Freitas (PMDB) 

Divisão mesorregiões: 1: Noroeste; 2: Litoral Norte; 3: Central; 4: Sul 

 

Ao se dividir o mapa do estado em mesorregiões, certa desproporcionalidade 

também fica evidente. No litoral norte, formado por 15 municípios, a votação para a 

senadora foi a menor de todo estado, uma vez que a grande maioria dos estados se 

limitou a ter 30% de votos na senadora. Por outro lado, a região central, formada por 24 

municípios concentrou votações maiores, com boa parte dos estados somando entre 

43% e 67% dos votos.  
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Além disso, a disputa para o cargo de senador do Espirito Santo foi acirrada. O 

segundo lugar, candidato Neucimar Fraga, recebeu 31,11% dos votos, enquanto o 

terceiro lugar, João Coser, recebeu 20,16%. Somados, o segundo e o terceiro lugar 

ultrapassam os votos da senadora, que foi eleita com apoio de 46,23% do total de 

eleitores. Freitas recebeu, na capital espírito-santense, apenas 25% dos votos, situação 

que pode ser explicada pelo fato do candidato João Coser ter sido prefeito da cidade por 

dois mandatos seguidos, em 2004 e 2008. O mesmo pode ser observado em Vila Velha, 

em que a senadora recebeu apenas 18% da preferência dos eleitores, e que já teve como 

prefeito o candidato Neucimar Fraga, morador de Vila Velha desde os seus 10 anos de 

idade. 

 

2.2.8 Goiás 

 

Estado: Goiás/GO 

Senador eleito: Ronaldo Caiado (DEM) 

 

 O senador Ronaldo Caiado foi eleito pelo estado do Goiás com mais de 1 milhão 

de votos, representando 47,57% de apoio do eleitorado. Caiado venceu seu principal 
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concorrente político ao cargo, Wilmar Rocha (PSD), com cerca de 10% da preferência 

dos eleitores goianos.  

Caiado nasceu em Anápolis, formado em medicina pela Escola de Medicina e 

Cirurgia do Rio de Janeiro, com mestrado pela Universidade do Rio de Janeiro. É 

agropecuarista e compõe a bancada ruralista da Casa. Não responde processos judiciais. 

É de família política do Goiás, uma vez que seu avô, Totó Caiado (PRP), é ex-

deputado e ex-senador, seu tio, Emival Caiado (UDN), é ex-senador, e seu primo, 

Sérgio Caiado (PP), é ex-deputado. Em 1988 concorreu a uma vaga para Presidente da 

República, mas só em 1990 alcançou seu primeiro cargo eletivo, como deputado 

federal, em que se reelegeu por cinco vezes, em 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. 

Também já concorreu ao cargo de Governador do Goiás, mas não conseguiu se eleger.  

Recebeu pouco mais de R$ 9 milhões como doação para sua campanha política, 

sendo o candidato que mais gastou durante a eleição, somando cerca de quatro vezes 

mais que os demais. Cada voto que recebeu teve um custo de R$ 7,19, e entre as 

empresas que doaram para a sua campanha estão a Vale Energia, Sama Minerações 

Associadas e construtoras como OAS, Norberto Odebrecht e C R Almeida.  

O mapa, com a proporcionalidade de votos que o senador recebeu no estado 

goiano, evidencia a grande quantidade de municípios em que o senador recebeu poucos 

votos. Do total de 246 municípios, em 53 o senador recebeu entre 11% e 25% dos votos, 

em 133, recebeu entre 25% e 38% de apoio da população, já em 50 municípios tiveram 

espaço de votação entre 38% e 51% e em apenas 10 municípios mais de 51% da 

população escolheu Caiado como senador. O limite de votos recebido foi de 64%, em 

Alto Horizonte.  

Além disso, é possível perceber grande concentração e votos no noroeste do 

estado goiano, enquanto no nordeste do mapa a votação se restringe a 38% do apoio da 

população. Outro fato interessante é que em Niquelândia, cidade natal do seu 

concorrente ao cargo no senado, Vilmar Rocha, Caiado obteve baixa proporção de 

votos, somando 24%. 
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2.2.9 Maranhão 

 

Estado: Maranhão/MA 

Senador eleito: Roberto Rocha (PSB) 

 

 Roberto Rocha foi o senador eleito pelo Maranhão, com 51,41% dos votos, ou 

seja, pouco mais de 1,4 milhão eleitores. A disputa para o cargo no estado foi acirrada, 

visto que o candidato que ficou em segundo lugar, Gastão Vieira (PMDB), recebeu 

44,67% dos votos, pouco menos de 200 mil pessoas de diferença. 

 Rocha nasceu na capital do estado, São Luís, e é formado em administração pela 

Universidade Estadual do Maranhão. É dono de concessão de radiodifusão em São Luís, 

e não responde a nenhum processo na justiça. 

 O senador iniciou sua vida política em 1990 ao se eleger deputado estadual. 

Quatro anos depois foi eleito deputado federal, se reelegendo por dois mandatos, em 

1998 e 2006. Em 2012 foi eleito vice-prefeito de São Luís e em 2014 foi eleito senador 

do estado. Possui familiares inseridos na política, seu pai foi o primeiro governador do 

estado eleito depois do Regime Militar, Luiz Rocha, que também já foi deputado federal 
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e estadual. Além disso, seu irmão Luiz Rocha Filho (PSB), é o atual prefeito da cidade 

de Balsas.  

 O senador recebeu pouco mais de R$ 3,6 milhões para utilizar em sua campanha 

política, vindos de empresas de construção civil, confecções e do diretório do partido, 

dentre outras. Rocha teve a campanha mais cara dentre seus concorrentes, e cada voto 

que recebeu teve um custo de R$ 2,47 reais.  

 Na votação que o elegeu ao cargo de senador, o espaço da votação foi 

considerável, variando entre 10%,em Araioses, e 56%, em Porto Franco. A maior taxa 

de votação do senador foi entre 21% e 33%, somando 105 municípios, dentre os 217, ou 

seja, quase a metade dos municípios do estado. Por outro lado, apenas 11 tiveram mais 

que 45% da preferência do eleitorado no senador.  

Além disso, percebe-se que no leste do estado a votação foi baixa, sendo a 

região em que recebeu poucos votos por município maranhense. Em Balsas, onde seu 

irmão é prefeito, o senador alcançou 39% dos votos, pouco mais que o número de votos 

que recebeu na capital, São Luís, da qual foi vice-prefeito, que somaram 33%.  

  

2.2.10 Minas Gerais 

 

Estado: Minas Gerais/MG 
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Senador eleito: Antônio Anastasia (PSDB) 

 

 Antônio Anastasia foi eleito senador de Minas Gerais com mais de 5 milhões de 

votos, representando 56,73% da população mineira.  

Anastasia é nascido em Belo Horizonte, capital do estado, é formado em Direito 

e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde 

também leciona. O senador é funcionário público de carreira do estado e não possui 

processos judiciais em seu nome.  

Sua carreira política não iniciou com cargos eletivos, e sim como Secretário-

Adjunto de Planejamento e Coordenação Geral do Ex-Governador Hélio Garcia 

(PMDB), em 1991. Também foi nomeado para os cargos de Secretario Estadual de 

Cultura, de Recursos Humanos e de Administração. Em 1998, durante o mandato do 

Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), assumiu como Secretário-

Executivo do Ministério do Trabalho e do Ministério da Justiça, além de Ministro 

Interino do Trabalho. Em 2003, já no governo de Aécio Neves (PSDB), assumiu como 

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, onde atuou estruturando o programa 

conhecido por “Choque de Gestão”, um dos principais programas da gestão de Aécio 

Neves. Em 2006 foi eleito Vice-Governador, junto ao Governador reeleito, Aécio 

Neves, fator decisivo para que em 2010 alcançasse o cargo de Governador do estado. 

O gasto total declarado para uso em sua campanha política foi de pouco mais 

que R$ 18 milhões, vindos de empresas como JBS, Vale Energia, UTC Engenharia, 

Banco BTG Pactual, além de outras empresas das áreas de construção civil, mineração e 

supermercados. Dentre os candidatos ao cargo de senador, Anastasia foi o que mais teve 

gasto em sua campanha, e cada voto que recebeu teve um custo de R$ 3,55 reais.  

Minas Gerais é o estado com maior número de municípios do Brasil, que juntos 

somam 853. Desses, 26 municípios tiveram até 16% dos votos dos eleitores, 345 

apoiaram o senador com 16% e 32% dos votos, 401 municípios tiveram votações entre 

32% e 48% e por fim, 81 tiveram entre 48% e 64% de votos no candidato. As regiões 

noroeste do estado, e a parte mais a oeste, conhecida como Triângulo Mineiro, foram as 

que o senador recebeu menor quantidade de votos, entretanto, ainda assim foi uma 
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votação bastante expressiva. Nenhuma região se destacou com alta ou baixa proporção 

de votos recebidos. 

No município de Sericita, apenas 0,48% da população votou em Anastasia, ou 

seja, de 6.180 eleitores, o senador recebeu apenas 2.781 votos. Por outro lado, o 

município com maior votação proporcional foi Albertina, com 64% dos votos 

registrados no senador, representando mais da metade dos eleitores. Na capital mineira, 

onde o senador nasceu, ele obteve 39% da votação.  

Anastasia recebeu por volta de 1,4 milhão de votos a mais que o candidato que 

ficou com o segundo lugar, Josué Alencar (PMDB), filho do ex-Vice Presidente da 

República José Alencar (PMDB). Josué Alencar foi lançado como candidato ao senado 

pelo Ex-Presidente Lula (PT), e pela Presidente Dilma (PT), além de receber apoio do 

Governador eleito do estado, Fernando Pimentel (PT). Por outro lado, Anastasia 

recebeu apoio do Ex-Governador e candidato à Presidência Aécio Neves. Apesar disso, 

o grande diferencial da campanha de Anastasia foi a avaliação positiva dos mineiros em 

relação a sua gestão enquanto governador, fato esse que permitiu que o senador 

liderasse as pesquisas eleitorais para a cadeira da Câmara Alta do Congresso Nacional 

durante o período eleitoral. 

 

2.2.11 Mato Grosso do Sul 
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Estado: Mato Grosso do Sul/MS 

Senadora eleita: Simone Tebet (PMDB) 

 

 Com 52,61% dos votos, ou seja, mais de 640 mil votos do eleitorado do Mato 

Grosso do Sul, a senadora Simone Tebet foi eleita, vencendo o segundo lugar, candidato 

Ricardo Ayache (PT), que recebeu mais de 281 mil votos, representando 23,09% da 

população sul-mato-grossense. O terceiro lugar na disputa também obteve uma votação 

significativa, o candidato Alcides Bernal (PP) obteve mais de 204 mil votos, que 

representam 16,78% dos votos.  

Tebet é nascida em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, formada em Direito 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializada em Ciência do Direito, pela 

Escola Superior de Magistratura, mestra em Ciência do Direito, pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Direito Constitucional.  

A senadora iniciou sua vida política ao eleger-se, em 2003, como deputada 

estadual. Dois anos depois, em 2005, foi eleita Prefeita de Três Lagoas, também no 

estado, sendo a primeira mulher a comandar a pasta, se reelegendo nas eleições 

consecutivas, em 2009. Em 2011 foi Vice-Governadora do estado, na chapa de André 

Puccinelli (PMDB). Seu pai, Ramez Tebet (PMDB), é ex-senador e ex-governador do 

estado sul-mato-grossense. Seu pai também foi Ministro da Integração Nacional no 

governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e entre 2001 e 2003, foi 

presidente do Senado Federal, tendo forte influência no meio político e contribuindo 

para a trajetória semelhante da filha. 

A senadora possui um processo no Tribunal Regional Federal (TRF), por ação 

civil de improbidade administrativa.  

Tebet investiu em sua campanha política mais de R$ 829 milhões de reais, sendo 

R$ 32 mil em autodoações, enquanto o restante do valor partiu de empresas como JBS, 

além de empresas do ramo agrícola e agroindustrial, engenharia e construção, entre 

outras. Cada voto da senadora teve um custo de R$ 1,30, e apenas um candidato gastou 

mais receitas que a senadora. 

Ao se analisar o mapa de votações por município, percebe-se votação 

desproporcional no estado. O apoio da senadora variou entre 15% e 59%, e dos 79 
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municípios sul-mato-grossenses, 67 obtiveram margem entre 26% e 48% de votos na 

senadora. Na capital do estado, a senadora recebeu 35% dos votos, enquanto que, em 

Três Lagos, cidade em que nasceu e foi prefeita por 8 anos, recebeu 42% dos votos. Em 

Aquidauana, cidade-natal do candidato Ricardo Ayache, que ficou em segundo lugar na 

disputa, a senadora recebeu apoio de 27% da população. Já no município de Corumbá, 

cidade natal do terceiro lugar na disputada, Alcides Bernal, os votos na senadora caem 

ainda mais, representando apenas 15% do eleitorado do município.  

 

 

Estado: Mato Grosso do Sul/MS 

Senadora eleita: Simone Tebet (PMDB) 

Divisão mesorregiões: 1: Pantanal; 2: Centro Norte; 3:Leste; 4: Sudoeste 

 

Ao analisar a divisão por mesorregiões, observa-se que a leste do estado, na 

região de fronteira brasileira, a senadora recebeu mais votos que do lado oeste. Na 

região do Pantanal (1) os votos na senadora foram baixos, não ultrapassando mais de 

33% da votação. Por outro lado, na mesorregião leste (3), a senador obteve votação 

expressiva, contando com os estados em que mais recebeu votos.  

Um dos fatores considerados fundamentais para a eleição da candidata foi ao 

alto índice de aprovação do governo de André Puccinelli, do qual a senadora foi vice. 
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Além da divisão de votos entre os seus principais adversários, que acabou por contribuir 

para a vitória da senadora. 

 

2.2.12 Mato Grosso 

 

Estado: Mato Grosso/MT 

Senador eleito: Wellington Fagundes (PR) 

 

Wellington Fagundes foi o candidato eleito pelo estado do Mato Grosso, com 

48,19% dos votos, ou seja, pouco mais de 646 mil votos, vencendo com pouca diferença 

o candidato que ficou em segundo lugar, Rogério Salles (PSDB), que obteve 541 mil 

votos, alcançando cerca de 40% do apoio da população.  

Fagundes nasceu em Rondonópolis, é proprietário rural e formado em 

veterinária. Detém concessão de radiodifusão no estado, além de responder a um 

inquérito no Superior Tribunal Federal (SFT), acusado de crime de peculato.  

Ingressou na política em 1989, ao ser indicado para assumir a Secretaria de 

Planejamento de Rondonópolis, município do estado do Mato Grosso, e em 1999 foi 

secretário de Projeto Estratégico do estado. Já em 1991 foi eleito pela primeira vez a um 
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cargo público, assumindo como deputado federal e se reelegendo nas cinco legislaturas 

seguintes, em 1995, 1999, 2003, 2007 e 2011.  

O senador recebeu, como doação política para sua campanha eleitoral, de mais 

de R$ 7,7 milhões, sendo desse total, mais de R$ 1 milhão em autodoações. As demais 

receitas partiram de empresas como JBS, Enpa Engenharia, Seara, Gerdau Aços, entre 

outras. O senador foi o candidato do estado que mais gastou receitas com a campanha 

política, e cada voto recebido teve um custo de R$ 12 reais. 

Fagundes teve uma votação dispersa pelo estado, com sua eleição variando entre 

um mínimo de 7%, como no município de Figueirópolis D’Oeste, e máximo de 59%, 

em Torixoréu. Além disso, percebe-se que sua votação foi menos concentrada no oeste 

do estado, uma vez que dos seis municípios em que obteve mais de 46% dos votos, 

cinco ficam perto da fronteira leste do estado e apenas um fica no centro-sul. Outra 

análise que pode ser feita é ao dividir o estado em norte e sul, observando-se que no sul 

o senador recebeu mais votos comparados ao norte. Além disso, os municípios em que o 

senador recebeu até 20% dos votos se concentraram, majoritariamente no norte do 

estado. 

Outra observação importante é que apesar de ter nascido em Rondonópolis, a 

votação do senador nesse município não foi tão expressiva, ficando em 26%. Tal fato 

pode ser explicado pelo fato do candidato Rogério Salles, segundo lugar na disputa, 

também possuir reduto eleitoral na cidade, que é a maior do sul do estado. Outro fato 

que contribuiu para a eleição de Fagundes foi o apoio que recebeu do Ex-Governador, e 

atual senador pelo estado, Blairo Maggi, também do Partido da República (PR).  
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2.2.13 Pará 

 

Estado: Pará/PA 

Senador eleito: Paulo Rocha (PT) 

 

O senador Paulo Rocha, foi eleito senador com 46,16% dos votos, que 

representam mais de 1,5 milhão. O segundo lugar do estado ficou com o candidato 

Jefferson Lima (PP), que obteve 21,85%, enquanto o terceiro lugar ficou com Mário 

Couto (PSDB), que alcançou 18,40% dos votos da população paraense.  

Natural da cidade de Curuçá, no Pará, o senador é técnico em Artes Gráficas, foi 

Presidente da Central Única dos Trabalhadores do Pará (CUT/PA), entre 1984 e 1990 e 

posteriormente, entre 1986 e 1990, foi Diretor Executivo da CUT de São Paulo 

(CUT/SP). O candidato se elegeu ao seu primeiro cargo público em 2002, ao conquistar 

uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo seu estado, se reelegendo por três mandatos 

consecutivos.  

Rocha recebeu mais de R$ 2,9 milhões de reais em sua campanha política, 

doadas por empresas de construção civil, como Triunfo, OAS, Andrade Gutierrez, 

Queiroz Galvão, além de empresas como JBS, Vale Manganês e Salobo Metais. Além 
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disso, foi o candidato do seu estado que mais gastou dinheiro em campanha política 

para o cargo, e cada voto que recebeu teve um custo de R$ 1,88.  

Rocha responde por uma ação civil de improbidade administrativa movida pelo 

Ministério Público Federal, em que é investigado por envolvimento no Mensalão. 

O senador recebeu votações desproporcionais no estado, com intervalo de votos 

variando entre 15%, no município de Faro, em que foi menos votado, e 51%, no 

município de Capitão Poço, em que recebeu, proporcionalmente, mais votos. 

Observa-se também que no norte do estado o senador obteve maior apoio da 

população, diferente dos estados localizados no sul do Pará.  

Na capital do estado, Belém, cidade onde seu concorrente Jefferson Lima 

nasceu, o senador recebeu apenas 16% dos votos. Por outro lado, em Curuçá, município 

em que Rocha nasceu, sua votação aumenta representando, proporcionalmente ao 

número de eleitores, 38% dos votos.  

Em sua campanha, o senador recebeu apoio do Ex-Presidente Lula, e da 

Presidente Dilma, além de destacar seu trabalho enquanto deputado, em que atuou sobre 

questões de interesse do estado, como combate ao trabalho escravo e pagamento de 

seguro defeso para pescadores. Por outro lado, fato que marcou negativamente a 

campanha do senador foi ter tido sua campanha indeferida pelo Tribunal Regional 

Eleitoral do Pará (TRE/PA), ao ser barrado com base na Lei da Ficha Limpa. Em 2005, 

ao se envolver nos escândalos de corrupção do Mensalão, Rocha, que na época era 

deputado, renunciou ao cargo para evitar sua cassação. Porém, ao se eleger novamente 

em 2006, o deputado foi absolvido no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. 

Mesmo acusado de estar envolvido em esquemas de desvios de dinheiro, o candidato 

acabou a eleito na disputa por uma cadeira no Senado Federal.  

 

 

 

 

 



41 
 

2.2.14. Paraíba 

 

Estado: Paraíba/PB 

Senador eleito: José Maranhão (PMDB) 

 

O senador José Maranhão, foi eleito pelo estado da Paraíba, com mais de 647 

mil votos, representando 37,12% da população. A baixa proporção de sua votação, 

comparado a outros estados brasileiros, deve-se em parte, a disputa entre seus 

concorrentes, Lucélio Cartaxo (PT) e Wilson Santiago (PTB), que juntos somaram 

quase 39% da preferência dos eleitores.  

Maranhão nasceu na cidade de Araruna, na Paraíba, é empresário agropecuário, 

proprietário rural e formado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Sua irmã, 

Wilma Maranhão (PMDB), é prefeita de Araruna, e detentora de concessão de 

radiodifusão. Seu sobrinho, Benjamim Maranhão (SD), é deputado federal pelo e sua 

sobrinha, Olenka Maranhão (PMDB), é deputada estadual. O senador responde ainda 

por um processo no Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ/PB), acusado de improbidade 

administrativa.  

Iniciou sua vida política em 1955, como deputado estadual pelo estado, se 

reelegendo ao cargo por mais três mandatos. Licenciou-se entre 1960 e 1961 para 

assumir a Secretaria Estadual de Agricultura, e em 1969, com a ditadura militar, teve 

seus direitos políticos cassados por mais de 10 anos. Em 1983 retornou à política, se 

elegendo como deputado federal, cargo que se reelegeu por mais três vezes. Já em 1994 
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foi eleito vice-governador da Paraíba, mas com a morte do titular assumiu o governo do 

estado, se reelegendo em 1999, como o Governador mais votado do ano no Brasil, com 

quase 80% de apoio dos eleitores. Em 2009 assumiu novamente como Governador, 

após a cassação do mandato de Cássio Cunha Lima (PSDB), e em 2014, alcançou pela 

primeira vez, uma cadeira na Câmara Alto do Congresso Nacional.  

O senador recebeu por volta de R$ 4 milhões em doação para sua campanha 

eleitoral, sendo R$ 61 mil em autodoações, e as demais receitas vindas de empresas 

como JBS, OAS, Bradesco Saúde, Banco Itaú Unibanco, Vale Manganês, Andrade 

Gutierrez e Coesa Engenharia. Foi o candidato ao senado do estado que mais gastou 

dinheiro na campanha, e cada voto recebido teve um custo de R$ 6,24 reais.  

O senador teve uma votação em parte desproporcional, com uma variação de 

votos entre 22% e 55%. O município de Belém foi o aquele em que o candidato foi 

menos votado, com 22% dos votos, enquanto que o município de Marizópolis foi o que 

o senador recebeu mais apoio da população, representando 55% do eleitorado.  

Além disso, percebe-se que a votação do senador ficou concentrada na região 

central, sendo pouco votado nas extremidades leste e oeste do estado.  

No município de Araruna, em que nasceu, e onde sua irmã é prefeita, Maranhão 

recebeu apoio de 35% dos eleitores. Já no município de Uiraúna, em que seu 

concorrente Wilson Santiago nasceu, sua votação cai para 22%, assim como no 

município de Souza, em que seu outro concorrente, Lucélio Cartaxo nasceu, o senador 

eleito recebeu 23% das votações.  

Na capital do estado, João Pessoa, a taxa de votos do senador também foi 

considerada baixa, de 17%, evidenciando que o apoio ao senador na capital é pequeno. 

Tal fato já podia ser observado em 2012, quando Maranhão se candidatou a Prefeito da 

capital paraibana, terminando a eleição em 4º lugar. 
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Estado: Paraíba/PB 

Senador eleito: José Maranhão (PMDB) 

Divisão Mesorregiões: 1: Sertão Paraibano; 2: Borborema; 3: Agreste Paraibano; 4: 

Mata Paraibana 

 

Ao se dividir o estado em mesorregiões, a Mata Paraibana (4) chama atenção por 

ser aquela em que o senador recebeu menor concentração de votos no estado. Por outro 

lado, a região de Borborema (2) é a que concentra maior número de município com 

votações expressivas no senador, uma vez que de 17 municípios em que o senador 

recebeu entre 42% e 55% dos votos, 9 se localizam na região de Borborema, 4 no Sertão 

Paraibano, as outras 4 no Agreste e nenhuma na região da Mata.  

Além disso, percebe-se que o leste do Sertão recebeu mais votos que o oeste, 

assim como em Borborema, a boa votação do senador concentra-se na região nordeste.  
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2.2.15 Pernambuco 

 

Estado: Pernambuco/PE 

Senador eleito: Fernando Bezerra Coelho (PSB) 

 

 O senador eleito pelo estado de Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, foi o 

segundo senador mais bem votado das eleições de 2014. Eleito com 64,34% dos votos, 

representando mais de 2,6 milhões, o candidato deixou para trás seu principal adversário 

político, João Paulo (PT), que recebeu 34,8%, alcançando 1 milhão 436 mil votos no 

estado pernambucano. 

Coelho nasceu na cidade de Petrolina, e é formado em Administração, pela 

Fundação Getúlio Vargas. Responde por seis processos judiciais, entre eles por 

enriquecimento ilícito, dano ao erário, improbidade administrativa, peculato, corrupção 

passiva, crime da Lei das Licitações, além de ser investigado na Operação Lava Jato 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF).  

Iniciou sua vida política ao ser eleito em 1982, como deputado estadual, sendo 

eleito em seguida como deputado federal e reeleito na disputa de 1990. Dois anos 

depois foi eleito prefeito de Petrolina, cargo que concorreu novamente em 2000, sendo 

eleito e reeleito em 2004. Além disso, em 1985 foi nomeado Secretário da Agricultura, 

e em 1986, Secretário da Casa Civil. Enquanto Eduardo Campos (PSB) foi governador 

do estado, Coelho assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco 

e no governo da Presidente Dilma Rousseff foi indicado para ser Ministro da Integração 

Nacional, entre os anos 2011 e 2013.  
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A família do senador também possui forte tradição política. Seus filhos, 

Fernando Filho (PSB) e Miguel Coelho (PSB), foram eleitos deputado federal e 

estadual, respectivamente. Além disso, é sobrinho do ex-deputado estadual, ex-

governador de Pernambuco e ex-senador, Nilo Coelho, e do ex-deputado federal 

Osvaldo Coelho. Seu irmão, Clementino Coelho, também é ex-deputado federal. 

Para sua campanha eleitoral, Fernando Coelho recebeu R$ 6,7 milhões em 

doações. Desse valor, R$ 50 mil foram autodoações, e as demais receitas vindas de 

empresas de engenharia, como Carioca Christiani Nielsen, UTC, Andrade Gutierrez, 

além de empresas de outros ramos, como Eldorado Brasil Celulose, Print Serviços 

Gráficos, Companhia Siderúrgica Vale do Pindare, entre outras. O senador foi, dentre os 

candidatos ao cargo, o que teve a receita mais alta para sua campanha, e cada voto que 

recebeu teve um custo de R$ 2,55.  

Na votação do senador, a proporcionalidade dos votos que recebeu variou entre 

16%, no município de Alagoinha, onde o senador obteve seu pior resultado, e 64%, em 

São Vicente Férrer, município em que foi melhor votado. Além disso, o estado ficou em 

parte dividido, visto que 40 municípios registraram de 16% a 28% de apoio ao senador, 

enquanto 53 municípios o eleitorado variou entre 40% e 52%. 

Outra observação perceptível no mapa do estado é a forte concentração de votos 

no litoral pernambucano, em que a votação no senador é, consideravelmente, mais 

expressiva, uma vez que todos os estados em que recebeu mais de 52% dos votos 

concentram-se no litoral. Além disso, o fato de seu principal adversário político ter sido 

prefeito da capital pernambucana, em 2000 e 2004, não impediu que o senador 

registrasse alto apoio da população de Recife, obtendo 52% dos votos, e sendo mais 

bem votado do que em Petrolina, cidade em que nasceu, e que recebeu 47% do apoio 

dos eleitores.  
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Estado: Pernambuco/PE 

Senador eleito: Fernando Bezerra Coelho (PSB) 

Divisão mesorregiões: 1: São Francisco; 2: Sertão; 3: Agreste; 4: Mata; 5: 

Metropolitana de Recife 

 

Ao se dividir o mapa do estado em suas mesorregiões, também é possível 

observar onde se concentra a votação do senador. A região Metropolitana de Recife (5) 

foi, sem dúvidas, aquela em que a votação do senador foi mais expressiva, seguida pela 

região da Mata (4). Por outro lado, no Sertão (2) e no Agreste a votação do senador 

contou com votações baixas em grande parte da região.  

Apesar do bom resultado que o senador alcançou nas urnas, seu adversário João 

Paulo, liderou as pesquisas de opinião durante boa parte da campanha política. Coelho 

começou a crescer nas intenções de voto após a morte de seu padrinho político, o então 

candidato à Presidência da República, Eduardo Campos.  
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2.2.16 Piauí 

 

Estado: Piauí/PI 

Senador eleito: Elmano Férrer (PTB) 

 

Elmano Férrer, candidato vencedor ao cargo do Senado Federal pelo estado do 

Piauí, se intitula como “Elmano – O Veín Trabalhador”, e foi eleito com 62,29% dos 

votos, que representam mais de 981 mil votos.  

Férrer nasceu na cidade de Lavras da Mangabeira, no estado do Ceará, e é 

formado em engenharia agronômica e direito, tendo atuação em ambas as áreas. 

Responde por um processo de improbidade administrativa, no Tribunal de Justiça do 

Piauí (TJ/PI).  

O senador foi eleito Vice-Prefeito de Teresina, na chapa de Silvio Mendes 

(PSDB), entre 2005 e 2010. Em 2010 assumiu como Prefeito, após Mendes renunciar ao 

cargo para concorrer como Governador do estado. Foi Secretário Estadual de 

Planejamento do Piau em 1991, e Secretário Estadual do Trabalho, Desenvolvimento 

Econômico, Tecnológico e Turístico do Piauí, em 2005.  
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Recebeu mais de R$ 2,4 milhões em receitas para sua campanha eleitoral, sendo 

R$ 76 mil em autodoações. As doações vieram de empresas do ramo da construção 

civil, automobilística, transporte e prestadora de serviços. Foi o candidato em disputa 

pelo cargo que mais gastou receitas e cada voto que recebeu teve um custo de R$ 2,52.  

O senador obteve uma votação, em partes, bem distribuída pelo estado, uma vez 

que os municípios com maior proporção de votos não se concentram em apenas uma 

região e estão espalhados pelo estado como um todo. Sua votação mais baixa foi de 

14%, no município de Bela Vista do Piauí, enquanto no município de Jacobina do Piauí 

foi o que o senador recebeu mais votos, somando 62% deles. Na capital do estado, onde 

Férrer já foi prefeito, sua votação foi expressiva com 55% da preferência dos eleitores.  

O senador, durante sua campanha política, recebeu apoio do ex-presidente Lula e 

da Presidente Dilma Rousseff, apesar de no estado, seu partido integrar a coligação com 

o PSDB, maior adversário de Rousseff à reeleição. O adversário de Férrer à vaga do 

Senado Federal, o ex-governador do estado Wilson Martins, chegou a liderar as 

pesquisas de opinião eleitoral durante a campanha, porém, na reta final Martins foi 

acusado, pelo Ministério Público, de participar de um esquema de compra de voto 

durante as eleições de 2010. Mesmo negando as acusações, a denúncia teve impacto 

negativo em sua campanha.  
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2.2.17 Paraná 

 

Estado: Paraná/PR 

Senador eleito: Alvaro Dias (PSDB) 

 

Reeleito, com mais de 4 milhões de votos, Alvaro Dias venceu a disputa ao 

Senado Federal do Paraná com facilidade, ficando com 77% dos votos, sendo o senador 

mais bem votado das eleições de 2014.  

Natural de Quatá, em São Paulo, Dias é formado em História pela Universidade 

Estadual de Londrina. É irmão do ex-senador Osmar Dias (PDT) e não responde a 

nenhum processo na justiça. 

Ainda com 24 anos, em 1968, foi eleito vereador de Londrina, assumindo seu 

primeiro cargo político. Em 1970 foi eleito deputado estadual pelo Paraná, e em 1974 

alcançou uma cadeira na Câmara Federal, se reelegendo em 1978, ambas pelo estado 

paranaense. Em 1982 foi eleito senador, e em 1986, eleito governador do estado.  Em 

1998 retorna ao Senado Federal, cargo em que se reelegeu em 2006 e nas eleições de 

2014.  

O senador teve um gasto de campanha de mais de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 845 

mil em autodoações. Recebeu doações de empresas de engenharia, bebidas, seguros, 
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equipamentos e televisiva. Foi o segundo candidato ao cargo que mais gastou dinheiro 

em sua campanha política, e cada voto que recebeu teve um baixo custo de R$ 0,70.  

Dias teve uma ótima votação, resultado disso é que no município em que sua 

votação foi menor o senador recebeu 30% dos votos, vindos da população de Cerro 

Azul. Já o município com o melhor resultado foi Guaraci, em que o senador recebeu 

70% dos votos. Por sua vez, na capital paranaense Curitiba, o senador recebeu 51% da 

preferência do eleitorado. Vale ressaltar que, em 201 municípios, do total de 399, o 

senador recebeu mais de 52% dos votos. Um desses resultados expressivos veio de 

Londrina, em que o senador já foi vereador e governador, alcançando 62% dos votos da 

população.  

Ao observar o mapa do estado, é possível perceber que nas regiões norte, 

nordeste e oeste o senador recebeu votação relativamente mais expressiva comparada ao 

centro-sul do estado.  Entretanto, isso não significa que o senador recebeu poucos votos 

nos municípios coloridos no mapa com cores mais claras, visto que em sua menor 

votação, o senador alcançou 30% dos votos.  

 

2.2.18 Rio de Janeiro 

 

Estado: Rio de Janeiro/RJ 

Senador eleito: Romário (PSB) 

 



51 
 

O senador eleito pelo estado do Rio de Janeiro, com mais de 4 milhões de votos 

foi o ex-jogador de futebol Romário, que alcançou a preferência de 63,43% da 

população carioca. Romário recebeu três vezes mais que seu principal adversário, o 

candidato ao senado César Maia, que recebeu 20,51% dos votos, e foi o senador mais 

bem votado da história do Rio de Janeiro. 

Romário nasceu em 1966, na capital fluminense. É empresário e fundador do 

Instituto Romário de Souza Faria, voltado para projetos com foco em crianças carentes. 

Entrou na política apenas em 2009, se filiando ao PSB, e em 2010 se candidatou ao 

cargo de deputado federal pelo estado, sendo eleito com mais de 146 mil votos. 

Atualmente, não responde por nenhum processo na justiça.  

O senador recebeu mais de R$ 1 milhão em doações políticas para usar na sua 

campanha eleitoral, vindas de empresas como Banco Santander, Bradesco Vida e 

Previdência, Londrina Bebidas, Banco Itaú, além de empreendimentos imobiliários. 

Cada voto que o senador recebeu teve um custo de 0,25 centavos, e o senador foi apenas 

o terceiro candidato que mais gastou dinheiro em sua campanha.  

Romário foi também o terceiro senador mais bem votado do Brasil, nas eleições 

de 2014. Os votos que recebeu variaram entre 22%, no município de São José de Ubá, 

em que o senador foi proporcionalmente menos votado, e 48% em que foi melhor 

votado, no município de Porto Real.  

Nem o fato do seu concorrente, o candidato César Maia ter sido Prefeito da 

capital fluminense por três vezes, fez com que Romário deixasse de receber votação 

expressiva, visto que o senador eleito alcançou 38% do apoio da capital.  
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Estado: Rio de Janeiro/RJ 

Senador eleito: Romário (PSB) 

Divisão mesorregiões: 1: Sul Fluminense; 2: Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

Ao analisar a votação proporcional do senador dividindo o estado em suas 

mesorregiões, percebe-se que na região Metropolitana do Rio de janeiro (1) e no Sul 

Fluminense (2), regiões destacadas no mapa, o apoio ao candidato foi mais expressivo 

se comparado às demais regiões. Apesar disso, é válido afirmar que o senador foi bem 

eleito pelo estado como um todo.  

Também se pode afirmar que o fator interior versus litoral não interfere na 

votação do senador, uma vez que ele obteve votações expressivas em ambas as partes.  
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2.2.19 Rio Grande do Norte 

 

Estado: Rio Grande do Norte/RN 

Senadora eleita: Fátima Bezerra (PT) 

 

A senadora eleita pelo estado do Rio Grande do Norte, com pouco mais de 808 

mil votos, foi Fátima Bezerra, que alcançou apoio de 54,84% da população. A disputa 

foi acirrada, visto que a candidata que ficou em segundo lugar foi Vilma Maria de Faria 

(PSB), recebendo 43,23% da votação. 

A senadora é natural da Paraíba, e formada em Pedagogia pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Responde a um processo judicial, sendo investigada 

por crime de boca de urna. 

Iniciou sua vida política presidindo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, 

além de outras associações ligadas ao magistério. Em 1994 foi eleita deputada estadual, 

sendo reeleita em 1998. Em 2003 foi eleita deputada federal pelo estado do Rio Grande 

do Norte, sendo reeleita em 2006 e 2010.  

A senadora recebeu pouco mais de R$ 3 milhões para investir em sua campanha 

política, vindas de empresas como JBS, Banco BTG Pactual, Construtora Andrade 

Gutierrez, além de outras empresas do ramo de engenharia civil e alimentação. Foi a 

segunda candidata ao cargo que mais gastou, e cada voto que recebeu teve um custo de 

R$ 3,87 reais.  
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A porcentagem de votos que a senadora recebeu variou entre 5%, em João Dias, 

sendo menos votada, e 68%, no município de Santana do Seridó, local em que recebeu 

maior apoio da população. Apesar de sua votação variar bastante, através da leitura do 

mapa, é possível afirmar que a ela foi bem votada pelo estado como um todo, não tendo 

uma região em que se destaque mais ou menos.  

Na capital norte-rio-grandense a senadora obteve 30% dos votos do eleitorado, 

proporção baixa comparada aos demais municípios. Tal número pode ser explicado pelo 

fato de sua principal adversária, a candidata Vilma Maria Faria, ter sido prefeita de 

Natal em 1988, reeleita em 1996 e em 2000 e vice-prefeita em 2010. Além de ter sido 

Governadora do estado em 2002 e 2006, fato que pode ter contribuído para a disputa 

acirrada ao cargo.  

 

2.2.20 Rondônia 

 

 

Estado: Rondônia/RO 

Senador eleito: Acir Gurgacz (PDT) 

Sinal azul: Município de Ji-Paraná 
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O senador eleito pelo estado de Rondônia, Acir Gurgacz, recebeu mais de 312 

mil votos, representando 41,98% do eleitorado. Apesar de ter sido eleito com certa folga 

comparado aos demais concorrentes, o segundo e o terceiro lugar tiveram uma disputa 

de votos apertada, em que o candidato Moreira Mendes, segundo lugar, recebeu 25,94% 

e a candidata Ivone Cassol, terceira colocada, recebeu 21,62% dos votos do eleitorado.  

Gurgacz é natural de Cascavel, no Paraná, e foi para Rondônia cuidar dos 

negócios da família, que se expandiram para o estado. Possui superior incompleto, e é 

empresário do ramo dos transportes e comunicações, além de ser proprietário rural. 

Responde a nove processos na justiça, entre eles, investigações sobre falsificação de 

licitações, improbidade administrativa, “lavagem” ou ocultação de bens e crimes contra 

o sistema financeiro, entre outros.  

Iniciou sua vida política em 2000, ao ser eleito, com 70% dos votos válidos, 

como prefeito de Ji-Paraná. Em 2002 concorreu ao cargo de governador do estado, mas 

ficou em terceiro lugar na disputa. Em 2006 se candidatou ao cargo de senador, 

alcançando o segundo lugar no resultado final. Entretanto, o candidato que ficou em 

primeiro foi cassado, e após seis meses das eleições, Gurgacz conquistou a cadeira da 

Câmara Alta, se reelegendo nas eleições de 2014.  

Seu pai, Assis Gurgacz foi ex-vice-prefeito de Cascavel (PR) e atualmente é seu 

primeiro suplente no senado. Além disso, seu irmão, Airton Gurgacz (PDT), é ex-vice-

governador de Rondônia e atual deputado estadual.  

O candidato recebeu, em doações políticas, mais de R$ 4 milhões, sendo pouco 

mais de R$ 1,8 milhão em autodoações. As demais receitas partiram de doações 

familiares, além de empresas como JBS, Bradesco Previdência e Construtora Norberto 

Odebrecht. Foi o candidato ao cargo que mais investiu dinheiro na campanha, e cada 

voto que recebeu custou R$ 13,49.  

Sua votação no estado teve um intervalo considerável, variando de 14%, no 

município de Cujubim, e 50% no município de Ji-Paraná. Apesar da vitória do senador, 

de um total de 52 municípios, em apenas 8 ele recebeu mais que 32% dos votos.  

Fato interessante é que no município em que foi mais bem votado, Ji-Paraná, 

sinalizado em azul no mapa, foi aquele em que o senador foi prefeito, o que permite 

afirmar que é onde se concentra sua base eleitoral.  
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2.2.21 Roraima  

 

Estado: Roraima/RR 

Senador eleito: Telmário Mota (PDT) 

 

O candidato eleito pelo estado de Roraima com 41,24% dos votos do eleitorado 

foi Telmário Mota, que conquistou o voto de mais de 96 mil roraimenses. Sua vitória 

deu-se em parte pela disputa de votos entre o segundo, candidato Luciano Castro, e o 

terceiro lugar, candidato Anchieta, que ficaram com 21,33% e 20,56% dos votos, 

respectivamente.  

Mota nasceu na cidade de Normandia, em Roraima, formado em Economia, 

atuou como auditor fiscal, além de ser proprietário rural. Responde a dois processos na 

justiça, por crimes eleitorais além de ser réu em ação penal que apura suposta prática de 

contravenção penal (rinha de galo). Também é investigado por crimes de formação de 

quadrilha e apologia ao crime.  
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Iniciou sua vida política como suplente de vereador, em 2004. Em 2008 foi 

eleito vereador da capital do estado, Boa Vista. Já concorreu ao cargo de senador em 

2010, e ao de prefeito de Boa Vista em 2012, não sendo eleito para nenhuma das duas 

cadeiras. Em 2014 foi eleito senador, mandato que, a principio, irá cumprir até 2022. 

Também já foi chefe de gabinete no Tribunal de Contas do Estado de Roraima.  

O senador recebeu mais de R$ 233 mil como doações para sua campanha 

eleitoral, sendo que receita nenhuma partiu de empresa privada. Suas fontes vieram do 

Partido Nacional e Estadual, e de pessoas físicas. Foi apenas o quarto candidato ao 

cargo que mais gastou com campanha e cada voto que recebeu teve um custo de R$ 

2,41 reais.  

A eleição que o senador recebeu variou entre 20% e 51% dos votos do 

eleitorado, sendo Mucajaí o município em que foi menos votado, e o município de 

Normandia, onde nasceu, o que recebeu maior proporção de votos, 51%, de acordo com 

a população eleitoral. Na capital do estado, Boa Vista, o senador recebeu 33% dos votos 

do eleitorado.  

Além disso, pode-se perceber, pelo mapa do estado acima, que a base eleitoral 

do senador concentra-se no norte de Roraima. Três, dos quatro municípios em que o 

senador recebeu mais de 35% dos votos, localizam-se no norte do estado.    
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2.2.22 Rio Grande do Sul 

 

Estado: Rio Grande do Sul/RS 

Senador eleito: Lasier Martins (PDT) 

 

O senador Lasier Martins foi o candidato eleito pelo estado do Rio Grande do 

Sul com mais de dois milhões de votos, representando a preferência de 37,42% do 

eleitorado. Com pouca diferença, o candidato ao segundo lugar, Olívio Dutra, ficou com 

35,31% da votação. 

Martins nasceu no estado, na cidade de General Camara e é formado em Direito 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O senador não responde por processos 

judiciais. Uma grande diferença de Martins para os demais senadores eleitos é que o 

cargo de senador é seu primeiro cargo político. Até então, atuava como jornalista e 

comunicador, trabalhando por 26 anos na emissora do Grupo RBS, emissora gaúcha 

afiliada à Rede Globo.  

O senador recebeu mais de R$ 837 mil reais para investir em sua campanha 

eleitoral, sendo R$ 33 mil em autodoações, e as demais receitas vindas de empresas do 

ramo de engenharia, distribuidoras, comércio, entre outras. Três candidatos gastaram 
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mais receitas em suas campanhas comparado ao senador eleito, e cada voto que recebeu 

teve um custo de 0,39 centavos.  

Ao analisar o mapa acima, com a proporcionalidade da votação recebida pelo 

senador, percebe-se que o mesmo foi bem eleito pelo estado como um todo, não tendo 

uma região que sua votação seja consideravelmente mais significativa. Apesar disso, o 

intervalo de sua votação foi espaçosa, variando entre 6%, no município de Barra do 

Guarita, em que foi menos votado, e 46% em Vanini, município que foi mais bem 

votado.  

Na capital do estado, Porto Alegre, o senador recebeu 22% dos votos. Tal 

percentual baixo pode ser explicado pelo fato de seu principal adversário político ao 

cargo, Olívio Dutra, ter sido Prefeito da cidade em 1988. Após isso, Dutra ainda foi 

Governador do estado, em 1998, e em 2003, Ministro das Cidades. A trajetória política 

do candidato, forte no estado, também explica a boa votação que recebeu.  

No município de Bossoroca, cidade natal de Dutra, o senador recebeu apenas 

17% dos votos. Entretanto no Rio Grande do Sul, a naturalidade não foi fator 

determinante, visto que Martins nasceu em General Camara, município em que recebeu 

apenas 22% dos votos.  

Outro ponto que merece destaque é o fato de que a disputa acirrada entre os 

candidatos contribuiu para que em apenas 15 municípios, do total de 499, o candidato 

recebesse mais de 36% da preferência do eleitorado. Por outro lado, em 440 municípios, 

o senador obteve entre 16% e 36% dos votos.  
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2.2.23 Santa Catarina 

 

 

Estado: Santa Catarina/SC 

Senador eleito: Dário Berger (PMDB) 

 

O senador eleito no estado de Santa Catarina, com mais de 1 milhão de votos, foi 

Dário Berger, que conquistou a preferência de 42,82% dos eleitores. O candidato que 

ficou com o segundo lugar, Paulo Bornhausen (PSB), recebeu menos de 5% de 

diferença, somando 38% dos votos, enquanto o candidato que alcançou o terceiro lugar, 

Milton Mendes (PT), obteve 14% da preferência do eleitorado.  

Berger nasceu no município Bom Retiro, em Santa Catarina. Formou-se em 

Administração de Empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina e 

especializou-se em Recursos Humanos pela Universidade do Estado de Santa Catarina. 

Atualmente é empresário do ramo imobiliário. É investigado em mais de 15 processos 

na justiça, pelo uso indevido de recursos públicos, dispensa irregular de licitação, crime 

de responsabilidade, fraude em licitação, associação criminosa, entre outros.  

Iniciou sua vida política em 1994, quando alcançou seu primeiro cargo eletivo, 

como vereador de São José, sendo presidente da Câmara de Vereadores. Em 1996 foi 

eleito prefeito de São José, reeleito em 2000. Em 2004 foi eleito prefeito de 
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Florianópolis, se reelegendo em 2008. Além disso, seu irmão, Djalma Berger (PSB), 

tem ampla participação na política, sendo ex-prefeito de São José, ex-deputado federal, 

ex-deputado estadual e ex-secretário de Obras de São José e Florianópolis.  

Dario Berger recebeu pouco mais de R$ 2 milhões em doações para sua 

campanha eleitoral, sendo, desse total, R$ 300 mil em autodoações. As demais receitas 

vieram de empresas como JBS, OAS, Construtora Triunfo, Rico Taxi Aéreo, Bradesco 

Leasing, entre outras. Foi o segundo candidato ao cargo que mais gastou, e cada voto 

que recebeu teve um custo de R$ 1,56.  

Ao analisar os votos que recebeu, afirma-se que o intervalo de sua votação 

variou entre 11%, em Novo Horizonte, município em que recebeu menos votos, e 53%, 

em Brunópolis, onde recebeu maior proporção de votação.  

Apesar de ter sido prefeito de Florianópolis, a capital do estado, Berger não 

recebeu uma boa votação nesse município, ficando apenas com 23% da preferência dos 

eleitores. Já em São José, capital que foi vereador e prefeito, e que recentemente seu 

irmão foi prefeito, o senador foi melhor aceito pelo eleitorado, alcançando 37% dos 

votos. E o resultado é ainda melhor ao se analisar os votos no município em que Berger 

nasceu, Bom Retiro, onde alcançou 42% dos votos da população. Por outro lado, em 

Blumenau o senador alcançou apenas 18% dos votos, número que pode ser explicado 

pelo fato do candidato que alcançou o segundo lugar, Paulo Bornhausen, ter nascido no 

município. 
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Estado: Santa Catarina/SC 

Senador eleito: Dario Berger (PMDB) 

Legenda: 1: Região Serrana; 2: Litoral 

 

Outra análise que vale ser feita é baseada nas mesorregiões do estado 

catarinense. É possível perceber grande parte da base eleitoral do candidato concentra-

se na região serrana (1) do estado, em destaque no mapa acima e onde fica localizado o 

município de Bom Retiro. Percebe-se ainda que no litoral norte catarinense concentram-

se municípios onde Berger recebeu pouca proporção de votos, limitando-se ao apoio de 

32% do eleitorado. Ao analisar as demais regiões, verifica-se que nenhuma obteve 

concentração de destaque na eleição do senador. 
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2.2.24 Sergipe 

 

Estado: Sergipe/SE 

Senadora eleita: Maria do Carmo (DEM) 

 

A senadora Maria do Carmo foi eleita por Sergipe, com mais de 448 mil votos, 

representando 48,91% do eleitorado sergipano. A disputa foi acirrada, uma vez que o 

segundo lugar foi ocupado pelo candidato Rogério Santos (PT), que alcançou 45,52% 

dos votos da população votante.  

A senadora nasceu no município de Cedro de São João, no estado de Sergipe, 

formada em Direito, empresária do ramo imobiliário, além de detentora de concessão de 

radiodifusão. Não responde a nenhum processo na justiça.  

A senadora entrou na vida política através do seu marido, João Alves Filho 

(DEM), atual prefeito de Aracaju e ex-governador de Sergipe. Foi eleita senadora em 

1999, se licenciando do mandato em 2003, para assumir a Secretaria de Combate à 

Pobreza, Assistência Social e Trabalho de Sergipe, durante o mandato do seu marido 

como governador do estado. Em 2006 se reelegeu como senadora, repetindo o feito em 

2014.  
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Do Carmo recebeu pouco mais de R$ 3 milhões em doações para investir em sua 

campanha eleitoral, vindos de empresas de construtora, cimentos, metalurgia, além do 

diretório do partido. A senadora foi, dentre os candidatos, a que mais gastou receitas em 

sua campanha, e cada voto que recebeu teve um custo de R$ 6,87 reais.  

Apesar de sua votação nos municípios não ter sido tão elevada – o máximo de 

apoio que recebeu foi em Areia Branca, de 45% - a senadora foi relativamente bem 

eleita pelo estado como um todo, alcançando em 70 municípios, do total de 75, 

porcentagem de votos com variação entre 20% e 37%. O fato de sua eleição não ter 

alcançado números superiores pode ser explicado pelo bom desempenho do candidato 

Rogério Santos, que ficou com o segundo lugar ao cargo.  

Na capital do estado, Aracaju, apesar de ter sido a cidade em que seu principal 

adversário político nasceu, a senadora alcançou 30% dos votos, número representativo 

ao se analisar os votos que recebeu nos demais municípios. Tal votação pode ser 

explicada pelo fato do seu marido cumprir mandato como prefeito da capital. Outro 

município em que foi bem votada foi Cedro de São João, em que nasceu, alcançando 

27% da preferência dos eleitores.  

 

2.2.25 São Paulo 

 

Estado: São Paulo/SP 
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Senador eleito: José Serra (PSDB) 

 

O senador eleito pelo estado de São Paulo, com mais de 11 milhões de votos, foi 

o candidato José Serra, que alcançou a preferência de 57,92% dos eleitores. Em segundo 

lugar ficou o ex-senador Eduardo Suplicy (PT), que alcançou 32% da preferência dos 

paulistas.  

Serra é natural da capital paulista, formado em Engenharia Civil pela 

Universidade de São Paulo, mestre em Economia pela Universidade do Chile e pela 

Universidade de Cornell, além ser doutor em Economia também pela Universidade de 

Cornell. É alvo de ação civil pública por improbidade administrativa, enquanto foi 

Ministro do Planejamento.  

Iniciou sua vida política ainda na Universidade, quando foi presidente da União 

Nacional dos Estudantes (UNE), na década de 1960. Exilou-se no Chile em 1964, 

devido à Ditadura Militar Brasileira, retornando ao Brasil em 1977. Seu primeiro cargo 

político eletivo foi em 1986, como deputado federal, sendo reeleito após quatro anos. 

Em 1995 foi eleito senador pelo estado de São Paulo, porém, licenciou-se do cargo para 

assumir o Ministério do Planejamento, e em 1998, o Ministério da Saúde, enquanto 

Fernando Henrique Cardoso era Presidente do Brasil. Nas eleições de 2002 e 2010 foi 

candidato à Presidência da República, não sendo eleito em nenhuma das duas ocasiões. 

Em 2004 foi eleito prefeito da capital São Paulo e em 2006, governador do estado.  

O senador recebeu mais de R$ 19 milhões em doações eleitorais, sendo, desse 

total, R$ 26 mil em autodoações. As demais receitas vieram de empresas como OAS, 

Andrade Gutierrez, Iguatemi Empresa de Shopping Centers, Crbs SA, JBS, Bradesco 

Previdência e Capitalização, entre outras. Foi o candidato que mais gastou receitas 

durante a campanha eleitoral, e cada voto que recebeu teve um custo de R$ 1,79.  

Serra foi bem eleito pelo estado como um todo, e a porcentagem de votos que 

recebeu variou entre 20%, no município de Hortolândia, e 59%, como observado no 

município de Américo de Campos.  

Na capital paulista, assim como em grande parte da região metropolitana, o 

senador recebeu apenas 28% dos votos, se classificando entre os municípios com menos 

proporcionalidade de votos, apesar do senador já ter sido prefeito da cidade.  
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Seu principal adversário político ao cargo, Suplicy, concorria ao cargo de 

senador pela quarta vez, obtendo boa votação entre os paulistas. Entretanto, um dos 

pontos que pode ter sido crucial na vitória de Serra foi seu partido, PSDB, que mantém 

sua base eleitoral em São Paulo por anos, diferentemente de seu concorrente, que é do 

PT, partido que há anos não alcança boa votação no estado. Além disso, Serra contou 

com o apoio durante sua campanha eleitoral do governador do estado, Geraldo Alckmin, 

e do candidato à presidência, Aécio Neves, que apesar de não ter sido eleito, ganhou a 

votação no estado paulista.  

 

Estado: São Paulo/SP 

Senador eleito: José Serra (PSDB) 

Legendas: 1: Região Metropolitana de São Paulo; 2: Campinas 

 

Apesar do mapa de votações do senador ser bem espalhado por todo estado, duas 

áreas chamam atenção por concentrar diversos municípios com baixa proporcionalidade 

de votos ao candidato. A primeira é a região metropolitana de São Paulo (1) e a segunda 

região de Campinas (2). Essas duas regiões foram aquelas em que se concentram a 

maior parte dos municípios com baixa votação no senador.  
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2.2.26 Tocantins 

 

Estado: Tocantins/TO 

Senadora eleita: Katia Abreu (PMDB) 

 

A senadora eleita pelo Tocantins, unidade federativa mais nova do Brasil, com a 

preferência de 41,64% do eleitorado, foi Katia Abreu, que conquistou pouco mais de 

282 mil votos. A senadora teve uma disputa acirrada com o candidato que alcançou o 

segundo lugar, Eduardo Gomes (SD), que obteve 40,77% da votação.  

A senadora é natural da capital do estado de Goiás, Goiânia, e é formada em 

psicologia pela Universidade Católica de Goiás.  

Iniciou sua vida política como líder do Sindicato Rural de Gurupi e presidente da 

Federação da Agricultura do Tocantins. Possui forte ligação com o agronegócio, sendo a 

primeira mulher a presidir a Confederação da Agricultura e Pecuária. Em 1998 se 

candidatou ao cargo de deputada federal, alcançando a suplência, e em 2002 foi eleita 

como a deputada federal mais votada do estado. Em 2006 foi eleita senadora pelo estado 

do Tocantins, sendo reeleita em 2014. Entretanto, em fevereiro de 2014 assumiu o 
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Ministério da Agricultura, dando lugar ao seu primeiro suplente, o senador Donizeti 

Nogueira (PT).  

A senadora recebeu R$ 6,9 milhões para investir em sua campanha eleitoral, 

vindos, a maioria, de empresas ligadas ao agronegócio, além do diretório do partido. 

Cada voto que recebeu teve o custo mais alto do Senado Federal, a um valor de R$ 

24,71.  

A votação que a senadora recebeu variou entre 16%, no município de 

Tocantínia, e 56%, em São Félix do Tocantins. Na capital, Palmas, a senadora recebeu 

apenas 19% dos votos do eleitorado, estando este entre os piores resultados do estado.  

Além disso, observa-se no mapa acima, que a senadora obteve mais votos no sul 

do estado, enquanto que no norte de Tocantins sua votação já fica menos expressiva. Tal 

votação pode ser explicada pelo fato do sul do estado estar mais próximo do norte 

goiano, estado em que a senadora nasceu, além de fazer fronteira com o Goiás.  
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3.0 CONCLUSÃO 

 

A democracia representativa brasileira é respaldada, em grande parte, em suas 

instituições, e assim como outras ferramentas democráticas, também possui suas falhas. 

Rojas (2003), ao citar Ames (2001) em sua obra, caracteriza o Brasil por possuir um 

processo que seleciona candidatos ao Poder Legislativo de forma independente, gerando 

governos locais, lideranças fracas no partido nacional e estados fortes que agem de 

acordo com interesses próprios, ocasionando maior separação entre Executivo e 

Legislativo. (p. 59).  

Em relação ao Senado Federal, enquanto instituição estudada, utiliza-se como 

base o questionamento sobre a real representação dos estados enquanto unidades da 

federação. Para isso, buscou-se responder, tendo como base as eleições de 2014 para a 

Câmara Alta, se os senadores foram eleitos pelos estados como um todo, ou se a 

votação foi desproporcional, ao ponto de se ter municípios que poderiam vir a ser 

prejudicados, caso o senador busque concentrar recursos nas regiões que obteve maior 

apoio eleitoral. 

A partir da análise observada durante o desenvolvimento desse trabalho, conclui-

se que na maioria dos casos, os senadores não são eleitos por todo o estado ao qual se 

candidataram, como é o caso do estado do Acre, Rondônia, Amazonas, Paraíba, Santa 

Catarina, Rio de Janeiro, entre tantos outros. Assim como também é possível observar 

estados em que a votação é distribuída de forma mais uniforme, como Sergipe, Pará e 

Rio Grande do Norte. 

Além disso, percebe-se que, na maior parte dos casos, a votação do candidato é 

movida por fatores externos a sua campanha política, como por exemplo, cargos 

exercidos anteriormente à eleição de senador e família política influente no estado, 

como é o caso do senador Collor em Alagoas, ou da senadora Maria do Carmo, em 

Sergipe.  

O processo de eleição dos representantes possui diferentes efeitos. Alguns deles 

ainda carecem de estudos, como o fato do senador moldar sua atuação legislativa para 

aqueles municípios em que recebeu maior proporção de votos, buscando reeleger-se.  
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Ao aprofundar-se no último ponto, se tem como base a definição de Miguel 

(2005), que afirma que “a accountability diz respeito à capacidade que os constituintes 

têm de impor sanções aos governantes, notadamente reconduzindo ao cargo aqueles que 

se desimcumbem bem de sua missão e destituindo os que possuem desempenho 

insatisfatório” (p. 27). Entende-se por isso que a accountability é uma das formas em 

que o eleitorado se torna capacitado a cobrar de seus representantes pelo trabalho feito 

enquanto cumpriam seu mandato, cabendo a eles o poder de puni-los, não os reelegendo 

caso o resultado não tenha sido satisfatório, ou confiando-lhes outro mandato, caso o 

resultado seja positivo.  

Ao relacionar a eleição para o cargo de senador e a accountability, e assumindo 

os resultados desse trabalho de que o senador é eleito de forma desproporcional pelo seu 

estado, questiona-se como pode o eleitorado fiscalizar as ações de seu representante na 

Câmara Alta, uma vez que seu papel é representar o estado e ele não o faz, porque não 

foi eleito seguindo tal modelo?  

Ou seja, a população perde o pouco grau de controle que é assegurada pela 

accoutability, pois “sem os freios e incentivos que oferece a possibilidade de imposição 

de sanções, tanto positivas quanto negativas, pelo povo comum, os detentores do poder 

decisório dificilmente resistiriam à tentação de prover seu benefício particular, 

legislando em causa própria, ou cedendo à corrupção” (MIGUEL, 2005, p. 35).  

Dessa forma, conclui-se enfim que ao moldar a tão falada reforma política, a que 

o estado brasileiro necessita tanto, cabe refletir sobre o papel desempenhado pelas 

instituições, enquanto representantes da democracia brasileira. Dado que “se trata de um 

modelo bastante realista quanto ao fracasso das instituições atuais em realizar 

promessas fundamentais da democracia, como a igualdade política entre os cidadãos e 

soberania popular” (MIGUEL, 2005, p. 32). Ou seja, não adianta restringir a reforma 

política a questões regimentais ou procedimentais se não for questionado o papel das 

instituições no processo representativo e democrático do Estado brasileiro. Cabe aos 

legisladores repensarem a forma como as instituições são compostas e suas atribuições, 

além da necessidade de despertar o interesse da população para política, para além do 

período das eleições, de forma que o interesse do eleitorado seja fomentado à medida 

que o mesmo se sente de fato representado, confiando nas instituições.  
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