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RESUMO 

O presente trabalho pretende contribuir com a literatura sobre os efeitos das divisões de 
municípios, avaliando possíveis impactos das mesmas sobre as eleições legislativas 
municipais. Os modelos teóricos informam que o desmembramento pode alterar os “outcomes” 
eleitorais nos municípios desmembrados, operando de maneira semelhante ao 
“gerrymandering”. As evidências empíricas encontradas sugerem o mesmo.  

Palavras-chave: Divisão de municípios, eleições municipais, legislativo municipal, 
gerrymandering, concentração do legislativo municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work is intended to contribute to the literature about effects of municipalities secession, 
evaluating its possible impacts over municipal legislature elections. The theoretical models 
suggest that secession can alter the electoral outcomes in the seceded municipalities, in the 
same manner as the “gerrymandering”. The empirical evidence found suggests the same.   

Key-words: Municipality secession, municipal elections, municipal legislature, 
gerrymandering, municipal legislature concentration. 
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1. Introdução 

O presente trabalho busca identificar possíveis efeitos da divisão de municípios sobre a 

composição do legislativo municipal. Além de serem por si só relevantes para a escolha da 

regulação, os efeitos das divisões sobre a balança de poder podem ter sido antevistos pelos 

agentes e operados como incentivos para a criação de novos municípios no passado. A 

possibilidade de aumentar sua participação no legislativo nas eleições seguintes, por exemplo, 

pode ser um incentivo importante para que um partido apoie a divisão. Justamente por isso, 

trata-se de identificar correlações e não causalidade, a qual necessitaria tratamento específico 

da endogeneidade.  

Procuramos, portanto, estender a literatura já produzida por Arvate, Mattos e Ponczeck (2008) 

sobre a correlação entre resultados eleitorais favoráveis aos incumbetes e a divisão municipal. 

Assim, para investigar as correlações descritas, foram analisadas as divisões de municípios 

brasileiros realizadas no período de 1996 a 2004. A análise está dividida da seguinte forma: a) 

Descrição das normas e procedimentos aplicáveis à divisão de municípios; b) Revisão da 

literatura sobre a divisão de municípios; c) Metodologia adotada no presente trabalho; d) 

Resultados da análise e e) Conclusões. 
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2. Regulação da divisão de municípios  
 

O Estado brasileiro optou, com a constituição de 1988, por um modelo federativo e é 

fundamentalmente dividido em três níveis de entes federados: a União, os Estados-membros e 

os Municípios (TAVARES, 2007, p. 1004). Tais entes são dotados de significativo grau de 

autonomia, com competências legislativas próprias e gestão relativamente independente de 

recursos.  A Constituição, buscando aumentar a autonomia dos municípios restringida pelos 

projetos centralizadores anteriores, também alterou a repartição tributária que vigia até então, 

instituindo um ganho significativo para os municípios: A receita municipal em 1988 

representava 10,8% dos recursos arrecadados pelo Estado brasileiro, ao passo que em 2000 

passou a representar 16,9% (ANDRADE, 2007, p. 252). 

O novo regime jurídico-institucional da organização municipal no Brasil também 

desencadeou uma série de criações de municípios. Desde a redemocratização a 2005 foram 

criados 1.074 municípios, o que representa 20% dos 5.564 existentes até então.  (MATTOS, 

PONCZEK, 2013, p. 7). Visando conter esse processo foi promulgada a Emenda 

Constitucional 15/1996, estabelecendo que os processos de criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de Municípios deveriam ser regulados por Lei Complementar Federal. 

Ocorre que tal legislação nunca foi editada. Assim, processos de criação de municípios 

desencadeados depois da Emenda seriam declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 

Federal. Embora a corte reconheça a possibilidade de sua atuação em casos de omissão 

legislativa, ela tem sustentado que nesse caso não há omissão, dado o grande número de 

Projetos de Lei destinados a regular a questão, concluindo por declarar inconstitucionais tais 

processos e preservar a política intencionada pela emenda, ou seja, a contenção da criação 

“eleitoreira” de municípios. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADI 4992, 2014, p. 9). 

Ainda assim, houve uma exceção. A Emenda Constitucional 58/2008 inseriu dispositivo 

transitório que convalidou todas as criações de municípios cujas leis tivessem sido publicadas 

até dezembro de 2006, de forma que o STF afastou qualquer possibilidade de 

inconstitucionalidade de tais leis, permitindo que um último grupo de municípios ainda fosse 

criado. (BRASIL, STF, 2011, p. 9). Esse grupo é o estudado no presente trabalho. 

Em termos jurídicos a criação de um município no período pôde ser feita através de 

desmembramento e fusão de territórios. Por meio do desmembramento se dava a separação de 

parte de um Município para constituição de outro. Já com a fusão, dois ou mais municípios se 
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uniam, perdendo sua personalidade anterior e constituindo um novo (MEIRELLES, 2008, pp. 

68 – 69). A forma mais freqüente de criação de municípios foi através da emancipação de um 

distrito, que se desmembrava tornando-se pessoa jurídica autônoma.  O processo de 

desmembramento consistia nas seguintes fases: a) representação à Assembléia Legislativa do 

estado requerendo a emancipação e assinada por pelo menos cem eleitores da área em questão, 

b) verificados os requisitos formais da representação, determinação da assembléia para que se 

realize plebiscito sobre a questão, c) realização, pela Justiça Eleitoral, do plebiscito com a 

população da área em questão, d) se favorável o plebiscito, promulgação de Lei Estadual 

criando o município, e) inclusão do município criado na eleição seguinte, ocorrendo sua 

instalação no ano do início do mandato dos eleitos (MEIRELLES, 2008, pp. 69 – 70). 

Mais importante que o procedimento de criação do município são os efeitos de tal criação, 

pois essa estabelece os pay-offs dos agentes políticos. No que tange o Legislativo o 

desmembramento de municípios pode alterar drasticamente a balança de poder. 

Primeiramente, a Constituição Federal (BRASIL, Constituição Federal, 1988, art. 29) fixou 

limites de cadeiras nas câmaras municipais por intervalos de população. A transição entre os 

limites fixados criava efeitos interessantes, do ponto de vista da divisão. Tomemos como 

exemplo um município de 20.000 habitantes. Este estaria no intervalo da alínea “b)”, que 

estabelecia um limite de 11 vereadores. Se tal município se desmembrasse em dois 

municípios de 10.000 habitantes, cada um deles estaria no intervalo anterior – o da alínea “a)” 

– passando a ter 9 vereadores cada um. Dessa forma, o desmembramento proporcionaria ao 

território que antes tinha 11 cadeiras 7 cadeiras adicionais. Esse efeito se manteve com as 

disputas judiciais sobre a conciliação dos limites impostos pela norma com a prescrição 

constitucional de proporcionalidade.  Depois da decisão do Recurso Extraordinário 197.917 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, RE 197.917, 2004) uma série de novos intervalos de 

população para cada número de vereadores foram fixados, dentro dos já existentes na 

Constituição. O desmembramento do município ainda pode aumentar o total de vereadores 

disponíveis para uma área. Como veremos na tabela1

                                                           

1 A tabela foi fixada pelo STF na decisão do Recurso Extraordinário referido, mas foi incorporada pelo TSE 
através da resolução 21.702/04, disponível no endereço eletrônico da Justiça Eleitoral <https://www.tre-
sc.jus.br/site/legislacao/resolucoes/tse/2004/resolucao-tse-n-217022004/index.html> acesso em Junho de 2015. 

 a seguir, fixada com base na decisão do 

STF, se, por exemplo, um município de 100.000 habitantes, com 11 vereadores, se 

desmembra em dois de 50.000 habitantes, o total de vereadores para a região passa de 11 para 

20, já que os dois estão no intervalo correspondente a 10 vereadores, segundo o STF. O 
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mesmo não ocorre com um município de 1000000 de habitantes. A diferença relativa é outra 

para municípios maiores que 1000000 de habitantes, pois podem ter 33 vereadores, ao passo 

que municípios no intervalo anterior podem ter apenas 21. Além disso, o desmembramento 

pode garantir a representação de um grupo que não conseguiria num município grande. Como 

há um piso de 9 vereadores por município, uma comunidade política pequena, localizada 

numa região específica da cidade, que não a conseguiria qualquer representação no 

Legislativo ou no Executivo, passa a ser representada com 9 vereadores e um prefeito ao se 

desmembrar. 

Tabela 1 

Número de Habitantes do Município Número de Vereadores 

0         a 47.619 9 
47.620         a 95.238 10 
95239         a 142857 11 
142858         a 190476 12 
190477         a 238095 13 
238096         a 285714 14 
285715         a 333333 15 
333334         a 380952 16 
380953         a 428571 17 
428572         a 476190 18 
476191         a 523809 19 
523810         a 571428 20 
571429         a 1000000 21 
1000001         a 1121952 33 
1121953         a 1243903 34 
1243904         a 1365854 35 
1365855         a 1487805 36 
1487806         a 1609756 37 
1609757         a 1731707 38 
1731708         a 1853658 39 
1853659         a 1975609 40 
1975610         a 4999999 41 
5000000         a 5119047 42 
5119048         a 5238094 43 
5238095         a 5357141 44 
5357142         a 5476188 45 
5476189         a 5595235 46 
5595236         a 5714282 47 
5714283         a 5833329 48 
5833330         a 5952376 49 
5952377         a 6071423 50 
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6071424         a 6190470 51 
6190471         a 6309517 52 
6309518         a 6428564 53 
6428565         a 6547611 54 
  acima de 6547612 55 

 

Vale destacar que a ampliação da representação no Legislativo municipal tem uma 

grande importância estratégica: Além de sua função legislativa tradicional, o 

Legislativo municipal também é essencial para o uso dos recursos públicos: Os 

controles dos gastos do Executivo, através do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, são feitos através de aprovação de Lei 

Complementar, que exige quorum qualificado do Legislativo (MEIRELLES, 2008, pp. 

274 – 275). A Lei Orgânica, análoga à Constituição Federal para a União e às 

Constituições dos Estados para os Estados-membros, rege estrutura administrativa do 

município (como, por exemplo, o número de vereadores e os limites de seus salários) 

também tem sua alteração condicionada à aprovação por maioria qualificada (dois 

terços) do legislativo. (TAVARES, 2007, p. 1022 – 1023) (BRASIL, Constituição 

Federal, 1988, art. 29).  

 

Analisadas as conseqüências formais institucionais dos desmembramentos, passamos 

agora à análise de tais conseqüências em termos de comportamento eleitoral.  
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3. Explicando o comportamento eleitoral e o impacto da divisão de municípios 

 

a. O estudo do comportamento eleitoral  

 

Os primeiros estudos do comportamento eleitoral começaram a surgir a partir dos anos 50 e se 

dividiram em três correntes: A de Columbia, com inspiração na sociologia política, a de 

Michigan, fundada na psicologia e a da escolha racional, fundada na teoria econômica. Apesar 

de suas diferenças, as três escolas tiveram uma inovação em comum: a análise do eleitor 

como indivíduo (HUCKEFELDT e CARMINES, 1996, pp. 223 - 224). Podemos contrastar as 

correntes sociais e psicológicas com a da escolha racional pelo fato de que os modelos 

econômicos assumiam que o voto era determinado pelas políticas escolhidas pelo candidato 

ou partido, sendo que as demais correntes ofereciam explicações comportamentais 

encontrando preferências partidárias a priori determinadas por características sociais, 

predisposições psicológicas etc. (ADAMS, MERILL e GROFMAN, 2005, p. 15). Para a 

sociologia política o voto era explicado pelo contexto sócio-cultural, tal como as redes sociais 

do indivíduo nos grupos, igreja, família, trabalho etc. Para a psicologia a identificação 

partidária individual era a melhor explicação do voto (HUCKEFELDT e CARMINES, 1996, 

p. 230). Com o surgimento do paradigma da escolha racional, de inspiração na teoria 

econômica, foram elaborados os modelos espaciais do voto, formalizados pela primeira vez 

por Anthony Downs (2002).  

 

Downs procurou demonstrar que cidadãos racionais deixariam de gastar tempo para informar 

seu voto se fossem auto-interessados, uma vez que o benefício esperado do voto é muito 

pequeno (HUCKEFELDT e CARMINES, 1996, p. 225). Sua teoria, no entanto, ganhou 

notoriedade por outra conclusão: a da convergência ideológica. Em seu modelo assumia-se 

que era possível enquadrar partidos e eleitores num contínuo ideológico, de forma que o 

eleitor sempre preferisse o partido ideologicamente mais próximo dele e o partido sempre 

preferisse a posição ideológica que maximizasse seus benefícios privados (BARTELS, 2010, 

p. 207). No modelo Downsiano básico há apenas dois partidos. Os dois maximizam a 

utilidade esperada de se extrair benefícios privados uma vez na cadeira conquistada na eleição. 

Assim, os candidatos maximizam sua probabilidade de obter a cadeira desejada (PERRSON e 

TABELINI, 2000, p. 49). Os dois candidatos decidem simultaneamente suas plataformas, que 

se enquadram no referido ideológico unidimensional orientado da esquerda à direita. Os 
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eleitores também estão distribuídos ao logo desse eixo de acordo com suas preferências e 

votam no candidato cujo programa estiver mais próximo da sua posição de preferência. Se os 

eleitores estiverem uniformemente distribuídos ao longo do eixo é fácil concluir que quando 

os dois partidos convergem suas plataformas ao meio do eixo não há incentivo a desviar, já 

que se um deles migrar para qualquer outra posição terá menos que metade do eleitorado, que 

é o que tinha em tal posição. 

 

Tais modelos foram aprimorados incorporando, por exemplo, a idéia de voto retrospectivo 

para preencher parte da assimetria informacional entre eleitores e partidos (BARTELS, 2010, 

p. 209). A questão da assimetria informacional também figurou como justificativa do caráter 

unidimensional de alguns modelos, já que a ideologia poderia ser interpretada como atalho 

informacional para uma série de posições sobre diversas políticas (PAPPI, 1996, p. 265). De 

qualquer forma, o voto retrospectivo era especialmente interessante, pois alterava a conclusão 

sobre desinformação e retornos esperados do voto, uma vez que opera como conhecimento 

mínimo, como uma informação a que todos têm acesso, já que todos sabem sua própria 

qualidade de vida durante a gestão anterior (PAPPI, 1996, p. 261). Para preencher a mesma 

lacuna, alguns modelos atentaram para o fato de que a utilidade do voto não precisa derivar 

indiretamente dos seus efeitos, pois a participação política e a cidadania têm valor intrínseco 

para o cidadão, de forma que mesmo um custo relativamente alto de informar o voto estaria 

justificado (HUCKEFELDT e CARMINES, 1996, p. 224). A satisfação, nesse sentido, viria 

do voto por si só, sendo o exercício da cidadania, em termos Weberianos, racional com 

relação a valores e não a fins (PAPPI, 1996, p. 270).  

 

 

 

b. Modelos espaciais 

 

Os modelos espaciais na ciência política têm inspiração nos modelos econômicos de 

competição espacial iniciados por Hotelling (1929), em que há dois produtores com produtos 

homogêneos, mas que se diferenciam pelo ponto em que escolhem produzir num espaço 

unidimensional. O estudo já mencionado de Downs (2002) substitui, portanto, os ofertantes 

por partidos, o espaço físico pelo contínuo ideológico e os consumidores pelo eleitor. 
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Além das rediscussões já mencionadas do modelo, a assunção de que eleitores escolhem 

partidos mais próximos apenas num único contínuo também foi revista. Em muitas situações 

o debate político é mais bem descrito se as posições políticas forem multidimensionais, 

comportando diferentes questões e diversas combinações possíveis de posições ideológicas. 

Há, portanto, modelos em que os eixos de posicionamento de partidos e eleitores compõem 

um espaço político n-dimensional com posições sobre diferentes quesitos ou questões 

políticas (PAPPI, 1996, p. 266). 

Os modelos que aprimoraram essa teoria, ainda que adaptassem o modelo para uma 

representação multidimensional, criaram outros problemas. Um deles é a questão da 

separabilidade e da equivalência dos retornos marginais, ou seja, de que as posições adotadas 

em cada eixo ortogonal são separáveis - a posição adotada em “i” não afeta a posição adotada 

em “j” – e que o retorno marginal da mudança nos diferentes eixos é equivalente (HINICH e 

SHAW, 2006, p. 5). A literatura aponta, contudo, relações entre as preferências dos vários 

eixos de políticas. Assim, por exemplo, saber que alguém é a favor da descriminalização do 

aborto e das drogas e do casamento entre pessoas do mesmo sexo implica maior probabilidade 

de que essa mesma pessoa seja contra a pena de morte (LAVER e SERGENTI, 2010, p. 23).  

Não há um vínculo intrínseco entre tais assuntos, mas saber a posição com relação a um 

assunto ajuda a aumentar a possibilidade de adivinhar sua posição em outros. Dado esse 

vínculo empírico entre alguns assuntos, parte da literatura tenta resolver o problema unindo 

em uma mesma dimensão diversos assuntos correlacionados, para além da divisão direita e 

esquerda, tal como liberal e conservador (LAVER e SERGENTI, 2010, pp. 23 - 25, 35). Outra 

solução possível é representar tal vínculo na distribuição dos eleitores ao longo do espaço 

político-ideológico. Da mesma forma, é possível atribuir pesos diferentes em termos de 

utilidade às oscilações ideológicas em diferentes eixos. 

Em suma, os modelos atuais incorporam diversos novos fatores como múltiplos partidos, voto 

estratégico, políticos cujas preferências se dão também sobre políticas, e apenas não sobre 

benefícios privados, ativistas, financiamento de partidos, entrada de novos partidos, pesos 

diferentes para os diferentes eixos de quesitos, relação entre quesitos etc. (LAVER e 

SERGENTI, 2010, p. 23). 

De qualquer forma, o projeto geral de se estabelecer um vínculo entre as preferências do 

eleitor e as posições dos partidos em contínuos ideológicos se mantém na literatura e mesmo 
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na modelagem mais simples da competição n-dimensional oferece insights interessantes 

(HINICH e SHAW, 2006, pp. 6 - 7). 

Como já destacamos, assim como no caso unidimensional, a distância impacta a preferência 

do eleitor. Sob o pressuposto de simetria do peso das distâncias em cada eixo, e com a 

distância sendo a euclidiana entre os dois pontos no espaço, as regiões de indiferença dos 

eleitores são dadas por contornos circulares. Dessa forma, basta a utilidade do eleitor decair 

monotonicamente com a distância do seu ideal para que possamos concluir que o eleitor 

sempre vota no candidato mais próximo de seu ideal (ORDESHOOK, 1986, p. 166). Para dois 

eixos de questões políticas e havendo dois candidatos, pode-se identificar as regiões do 

espaço em que todos os eleitores preferem um partido, basta encontrar a reta perpendicular 

que divide ao meio a linha da distância entre os dois partidos. Esta reta contém todos os 

pontos em que os eleitores são indiferentes entre os dois partidos. Generalizando isso para “n” 

dimensões teríamos separando as duas regiões um hiperplano sobre o qual eleitores estariam 

indiferentes (ORDESHOOK, 1986, p. 166). O “pay-off” das posições dos partidos é obtido 

pela distribuição dos eleitores ao longo do espaço, o partido cuja região tiver mais eleitores 

receberia mais votos, de onde derivaria o incentivo para que os partidos mudassem sua 

posição ideológica numa direção que aumente seu “pay-off” nas eleições (ORDESHOOK, 

1986, p. 166). Desse racional deriva a idéia de que se pode obter um ponto mediano em todas 

as direções, ou seja, um ponto em que qualquer reta (ou hiperplano no caso n-dimensional) 

que por ele passe, independentemente da direção, dividirá o grupo de eleitores exatamente ao 

meio (ORDESHOOK, 1986, p. 167). Esse ponto seria a posição política de equilíbrio para a 

qual todos os partidos convergiriam estrategicamente (ORDESHOOK, 1986, p. 173). 

 

Ocorre que nesse raciocínio a obtenção do equilíbrio dependeria da distribuição dos eleitores 

ao longo do espaço. Se a distribuição não comportar um único ponto mediano em todas as 

direções, não haverá um equilíbrio de estratégia pura (ORDESHOOK, 1986, pp. 169). O 

equilíbrio só implica plataformas políticas convergentes em condições muito específicas, sem 

as quais os partidos adotam posições divergentes (SCHOFIELD, p. 136).  

 

Revistas as linhas gerais dos modelos espaciais passamos agora a discutir alguns fatores que 

podem afetar as preferências dos eleitores. 
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c. Propaganda eleitoral 
 

Outra questão cara à teoria do comportamento eleitoral é o papel das campanhas e 

propagandas eleitorais. Elas poderiam ser interpretadas como mero mecanismo de redução da 

assimetria informacional, comunicando aos eleitores qual é a posição de cada partido. Ocorre 

que frequentemente se verifica que o gasto em campanha afeta positivamente o número de 

votos em um candidato (PERRSON,TABELINI, 2000, pp. 181).  Assim, a literatura indica 

que a propaganda pode ter um papel na determinação das preferências. Pesquisas empíricas 

indicam, por exemplo, que o aumento da competição eleitoral aumente o gasto em campanha 

pelos partidos, o que indica um papel da propaganda na preferência do eleitor (COYTE e 

LANDON, 1989, p. 817). 

Algumas conclusões interessantes podem ser extraídas de modelos teóricos de propaganda 

eleitoral que consideram, basicamente, dois tipos de propagandas quais sejam, propagandas e 

refutações pelos adversários (THOMAS, 1989, p. 966). Em primeiro lugar, podemos supor 

rendimentos marginais decrescentes para as propagandas. Quando uma propaganda é 

difundida, convence parte do eleitorado, sendo que a parte não convencida se divide em dois 

grupos, quais sejam o dos que não acessaram a propaganda e o dos que não serão convencidos 

por ela.  Assim, a parcela restante de eleitores que ainda podem ser convencidos é menor a 

cada difusão da propaganda, o que implica necessariamente rendimentos decrescentes 

(THOMAS, 1989, p. 967). Além disso, o investimento em propagandas cujo objeto é a 

refutação do sustentado na propaganda de outrem tem um retorno inferior por uma razão 

semelhante: ele só está apto a atingir aqueles que antes foram atingidos pela propaganda dos 

demais. O eleitor que não tomou contato com as afirmações refutadas terá dificuldade de 

acompanhar o debate. Logo, um conjunto menor de pessoas é afetado por refutações 

(THOMAS, 1989, p. 967 - 968).  

Em suma, a propaganda política pode ser vista como um mecanismo que afeta as preferências 

dos eleitores, mas cujo retorno marginal é decrescente. 

Descritas considerações gerais sobre comportamento eleitoral e as preferências dos eleitores, 

passamos às especificidades do comportamento eleitoral no Brasil. 
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d. Comportamento eleitoral sob o sistema Brasileiro 

 

Além dos aspectos gerais sobre racionalidade e comportamento de eleitores e partidos há 

aspectos específicos de cada país, tal como aspectos sócio-culturais e regras institucionais, 

que são essenciais para compreender o voto.  

No que tange ao desenho do sistema eleitoral, quatro perguntas são relevantes: a) quem pode 

ser votado (partidos, candidatos, listas etc.)? b) quantos votos cada eleitor pode dar? c) os 

votos dados são exclusivos, ou seja, importam à escolha do ocupante de apenas uma cadeira 

ou se referem a múltiplas cadeiras? e d) como é a estrutura dos distritos em que os votos se 

dão, ou seja, qual é a área geográfica em que os votos são contabilizados e a quantas cadeiras 

ela corresponde? (COX, 1997, pp. 40, 48).  

O sistema brasileiro comporta tanto o voto em candidato quanto em partido. As cadeiras 

conquistadas pelos partidos são alocadas aos candidatos mais votados da lista elaborada pelo 

partido (NICOLAU, 2006, p. 692). Além disso, as coligações implicam uma união das listas 

dos partidos envolvidos, de forma que as cadeiras são alocadas aos mais votados da coligação. 

(NICOLAU, 2006, p. 692). Com relação à distribuição dos votos no Brasil, as eleições 

municipais adotam o pooling vote (COX, 1997, p. 40), ou seja, comportam um único voto por 

eleitor, sendo ele transferível à lista elaborada pelo partido. Todos os votos válidos no 

município são divididos pelo número de cadeiras calculando-se um coeficiente eleitoral. 

Todos os candidatos que foram votados além do quociente têm seu excedente transferido ao 

partido - ou à coligação quando existente -, assim como os votos no partido – de legenda - e 

os votos em candidatos que não alcançaram o coeficiente, produzindo-se o já referido pooling 

de votos, que se traduz em cadeiras. (NICOLAU, 2004, p. 43) As cadeiras conquistadas pelo 

partido ou coligação são distribuídas entre os candidatos presentes na lista elaborada pelo 

partido ou coligação para aquele município, seguindo a ordem dos mais votados (NICOLAU, 

2004, p. 57). Quanto aos distritos, para a eleição legislativa municipal adota-se a 

representação proporcional tomando o município como distrito. Vejamos detalhadamente o 

procedimento de tradução dos votos: 

a) Em primeiro lugar, divide-se o número de votos válidos pelo número de 

cadeiras, obtendo-se o quociente eleitoral; 
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b) Em seguida, determinam-se quantas vezes cada coligação concorrente 

conseguiu alcançar o quociente, distribuindo-se inicialmente quantidade de 

vagas correspondente a esse número; 

 
c) As vagas são alocadas aos candidatos mais votados da lista; 

 
d) As vagas determinadas pela divisão dos votos sobre o quociente, como se 

vê, só considera a parte inteira, pois não é possível distribuir frações de 

vagas no legislativo, de forma que, após a distribuição inicial de cadeiras, 

são distribuídas as sobras, ou seja, as cadeiras que ainda não foram 

alocadas, correspondentes às frações em questão. 

 
e) Divide-se os votos recebidos pelo partido ou coligação pelo número de 

vagas obtidas somado de um, ou seja, calcula-se a “taxa” de votos por 

cadeira de cada partido, caso recebesse uma cadeira das sobras. 

 
f) Aloca-se uma cadeira de sobra ao partido que obteve a maior “taxa” 

maximizando o número de votos por cadeira. 

 
g) Após a distribuição da primeira cadeira das sobras, repete-se o processo 

descrito em “e)” até que todas sejam distribuídas. 

Vejamos um exemplo prático da distribuição. Suponhamos um município com cinqüenta mil 

eleitores em que todos ofereceram votos válidos na eleição. A distribuição dos eleitores pelo 

município é dada na figura a seguir: 
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Figura 1: Funcionamento do Sistema Eleitoral Brasileiro. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como podemos ver na tabela a seguir, dada a quantidade de votos recebidos por cada 

coligação nove das dez cadeiras totais são distribuídas, como vemos na coluna “Sem Sobras”.  

Em seguida, seguindo a regra do Artigo 109 do Código Eleitoral, calcula-se a média de votos 

por cadeiras que cada coligação teria obtendo a cadeira que não fora distribuída. Tem-se que a 

coligação com maior média é a “A”, de forma que ela recebe a sobra. 
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Tabela 2: Funcionamento do Sistema Eleitoral Brasileiro 

População         50000 
Total de Cadeiras 

    
10 

Quociente (Q)         5000 

 
Votos (Vt) Vt/Q Sem Sobras Média (Art. 109) Com Sobras 

Coligação A 27000 5,4 5 4500 6 
Coligação B 15000 3 3 3750 3 
Coligação C 1500 0,3 0 

 
0 

Coligação D 1500 0,3 0 
 

0 
Coligação E 5000 1 1 2500 1 

Total 50000   9   10 
 

A literatura sobre o sistema político brasileiro indica que essas características institucionais 

têm alguns efeitos específicos. Argumenta-se que o sistema de lista aberta estimula no Brasil 

o foco dos candidatos em sua reputação pessoal, não só para vencer o coeficiente eleitoral, 

mas porque como a alocação intralista é feita majoritariamente. Os candidatos enfrentam 

intensa competição dos colegas de lista na alocação “ex post” dos votos (NICOLAU, 2006, 

pp. 698 - 700). Outro fator que estimula competição intrapartidária é o número de 

competidores existentes: a lista no Brasil pode ter até 50% mais candidatos que as cadeiras 

disponíveis (CAREY e SHUGART, 1995, p. 431). Além disso, os gastos em campanha 

podem ser geridos independentemente pelos candidatos, o que também favorece o foco na 

reputação pessoal (NICOLAU, 2006, p. 696). 

A força pessoal do candidato é confirmada pelas pesquisas empíricas, que apontam que não 

mais de um terço do eleitorado tem demonstrado qualquer fidelidade em termos partidários 

(LIMONGI e CORTEZ, 2010, p. 23). No Brasil pesquisas sobre o voto nas eleições federais 

indicaram que para a massiva maioria dos eleitores o candidato foi mais importante que o 

partido na escolha do voto e que dois meses após a eleição 46% dos eleitores não sabiam em 

qual partido tinham votado (NICOLAU, 2006, p. 704). Aponta-se, ainda que na cultura 

política brasileira afinidades ideológicas e partidárias não são suficientes para conquistar o 

voto do eleitor. A identificação pessoal, proximidade social, gostos semelhantes e laços 

sociais comuns aumentam a credibilidade do candidato que se apresenta ao eleitor 

(GOLDMAN e SANTANA, 1996, p. 25). Uma evidência desse fato é que o candidato, 
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durante sua campanha, se esforça para construir uma relação de familiaridade, reconstrói a 

política de modo a demonstrar que é o mais próximo do cidadão (BARREIRA, 2006, p. 6). 

A força da reputação pessoal não indica, no entanto, ausência de influência do partido, pois o 

apoio dos candidatos ao executivo é significativo na obtenção de votos pelos candidatos ao 

legislativo (NICOLAU, 2006, p. 698). Além disso, o partido também detém algum poder em 

virtude da elaboração da lista (CAREY e SHUGART, 1995, p. 428). Dessa forma, o 

candidato não pode se desprender completamente das diretrizes do partido, embora seja 

levado a competir intensamente com seus colegas. 

Finalmente, com relação aos aspectos sócio-culturais, vale destacar alguns pontos da literatura 

sobre o eleitor brasileiro, sobretudo no que tange o voto retrospectivo. O voto retrospectivo é 

apresentado pela literatura como uma hipótese pouco razoável se pensado como 

acompanhamento das atividades do parlamentar votado, dado que poucos lembram em quem 

votaram, e também o é se pensado como voto no candidato cujo trabalho foi reconhecido 

socialmente, ainda que não se tenha votado nele, porque as pesquisas indicam que poucos 

sabem o nome de qualquer deputado, mesmo depois de intensa exposição pelas campanhas 

(NICOLAU, 2006, p. 709 - 710). Por outro lado, alguns trabalhos sugerem, por exemplo, a 

retrospecção em termos econômicos, de forma que o eleitor vote no candidato incumbente à 

prefeitura quando durante sua gestão houve crescimento do PIB municipal (FERNANDES e 

FERNANDES, 2013, p. 25). Há, portanto, indícios de que os eleitores imputam as melhora ou 

piora de condições de vida aos incumbentes. Assim, parece que a retrospecção em termos 

legislativos é muito limitada. Ainda assim, como há alguma retrospecção elementar com 

relação ao executivo, é de se esperar que os candidatos do legislativo, contra e a favor do 

executivo incumbente, sejam atingidos pela retrospecção com relação ao mesmo. Dessa forma, 

ainda que a memória do eleitor com relação ao legislativo não se verifique ao longo do tempo, 

não se pode descartar o impacto da retrospecção no momento do voto, dado que ele sabe 

quem é aliado e quem é opositor do executivo incumbente. Lógica semelhante opera entre os 

entes federativos, uma vez que a retrospecção com relação à gestão de um partido no nível 

federal impacta a percepção que o eleitor tem sobre os candidatos desse partido nos níveis 

estadual e municipal (PAPPI, 1996, p. 258). Da mesma forma que a memória limitada do 

eleitor com relação ao seu voto para legislativo não implica ausência de retrospecção, muito 

menos ela indica ausência de racionalidade no voto. Acompanhar o candidato votado e 

escolher o candidato com base em suas preferências são atos diferentes. Se, como afirmamos, 
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a utilidade do voto decorre intrinsecamente de sua orientação e não de seus efeitos concretos é 

de se esperar que não se incorra no custo de acompanhar o candidato. Basta identificar um 

candidato ideologicamente próximo no momento da eleição. A escolha continua alinhada às 

preferências ideológicas. Além disso, a escolha fica também condicionada à credibilidade do 

candidato: Ainda que dois candidatos apresentem as mesmas propostas do ponto de vista 

ideológico, seu partido, sua origem e demonstração de outros laços sociais de proximidade 

com eleitor transmitem credibilidade de que o voto realmente foi orientado às preferências do 

eleitor. 

e. Divisão de municípios e mudanças nos distritos eleitorais 
 

Revistos alguns aspectos essenciais da teoria do comportamento eleitoral, com as 

especificidades do eleitor brasileiro, passamos à análise teórica sobre a divisão dos municípios. 

Há na literatura sobre divisão de municípios estudos sobre impactos eleitorais. Nessa 

literatura, a persistência de um partido no executivo do município desmembrado é 

interpretada como um indício da satisfação da população local com a gestão pós-

desmembramento (ARVATE et. al, 2008, p.1).  Assim, reeleição e persistência indicariam a 

existência de benefícios na descentralização. A existência de benefícios já seria esperada, pois 

como a população local participa diretamente da escolha pelo desmembramento é razoável 

supor que a descentralização, onde ocorre, gere algum benefício, do contrário não seria 

aprovada. As evidências empíricas confirmam o aumento da probabilidade de reeleição e 

persistência no poder com o desmembramento de municípios (ARVATE et. al, 2008, p.6). 

Tais evidências, além de apontarem maior satisfação dos eleitores, indicam uma mudança na 

balança de poder. Após a divisão do município a população tem maiores condições de premiar 

eleitoralmente os candidatos de sua preferência. Antes da divisão, como a população relevante 

para o preenchimento dos cargos abrangia mais pessoas e outros grupos de interesse, tais 

condições seriam limitadas. Assim, a divisão importa também na determinação do número de 

eleitores necessários para a conquista de representação. O desmembramento pode poupar um 

grupo da busca por mais eleitores para conseguir alguma representação. 

Como já destacamos, conhecer existência de incentivos de representação no desmembramento 

de municípios exige conhecer quais são as regras de tradução de votos em cadeiras. Em todo 

sistema eleitoral define-se uma área cujos votos são relevantes para a determinação do 
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ocupante desta ou daquela cadeira (GROFMAN e BRUNELL, 2010, p. 534). Os votos podem 

ser agregados numa grande região para a distribuição de diversas cadeiras ou pode-se dividir a 

região em diversas sub-regiões ou distritos, de forma que cada uma corresponda a uma 

cadeira. Como destacamos, as regiões relevantes para o legislativo no caso brasileiro são 

municípios e Estados e correspondem a um número grande de cadeiras.  Como descrito no 

tópico anterior, a contabilização dos votos para o legislativo municipal é feita em toda área do 

município, de forma que não há que se falar “voto distrital” – no sentido de distrito 

comumente empregado, referente ao do modelo Norte-Americano – nos municípios 

brasileiros. Em sentido amplo o município é o distrito eleitoral. Os que residem no território 

de determinado município definem o legislativo do mesmo, de forma que a mudança da 

delimitação dos limites desse território impacta tal escolha de forma semelhante que o 

redesenho de distritos num sistema eleitoral distrital semelhante ao dos Estados-Unidos 

(GROFMAN e BRUNELL, 2010, p. 534). 

Qual é o efeito de uma divisão tendo em vista o comportamento do eleitor? Como já 

destacamos, num modelo espacial básico a utilidade total do eleitor “i” com o voto em um 

partido “k” no modelo espacial é dada pela soma das utilidades que ele obtém das várias 

posições nos “J” contínuos de quesitos ou questões políticas. Tais utilidades dependem da 

distância da sua própria posição e a posição do candidato. Essa distância é calculada 

simplesmente pela distância euclidiana entre os dois pontos ou, como fazem os modelos mais 

recentes, por uma função utilidade quadrática da distância, como a que segue (SHOFIELD, 

2005, p. 212): 

Equação 1 

 
 

Onde “  é um parâmetro que representa a relevância da questão “j”, frequentemente 

denominado “policy-salience”. Ocorre que esse modelo é centrado nas políticas, 

desconsiderando preferências a priori sobre os partidos, percepção da qualidade, biografia ou 

carisma dos candidatos, avaliações retrospectivas das gestões anteriores etc. Assim, mesmo 

que o voto em um partido ofereça mais utilidade que em outro no que tange as opções de 

política, preferências partidárias anteriores podem, ainda assim, conduzir o eleitor a votar no 
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segundo. Assim, é possível incorporar mais um termo, “  correspondentes às 

características não ligadas com sua posição ideológica. 

 

Equação 2 

 
 

O termo  pode ser desmembrado em ”, um termo aleatório que corresponde a um 

vetor das variáveis não observadas e “ , um vetor de variáveis observáveis multiplicado 

por um vetor com suas respectivas saliências (ADAMS, MERILL e GROFMAN, 2005, p. 18). 

 

Equação 3 

 

Suponhamos todos os fatores além da distância no espaço de questões políticas são iguais a 

zero, que todos os eleitores atribuem a mesma “policy-salience” a cada quesito e que dois 

candidatos A e B estão posicionados fixamente no espaço de questões políticas em pontos 

distintos quaisquer. Dada a utilidade apresentada, a quantidade de votos que cada um recebe 

depende da distribuição dos eleitores no mesmo espaço. Se os eleitores estiverem 

concentrados na região na qual a utilidade obtida com o voto em A é maior do que aquela 

com o voto em B, A receberá mais votos.  Relaxando a hipótese de que as características dos 

candidatos não impactam o eleitor, mesmo com determinada utilidade da posição política, 

uma preferência partidária incondicional ou a popularidade de um candidato, independentes 

de ideologia, podem alterar a utilidade total. De qualquer forma, mesmo nesse cenário, a 

distribuição ainda continua importando, sobretudo assumindo que esses fatores estão 

distribuídos aleatoriamente entre os candidatos.  Supondo que as posições dos candidatos não 

são fixas a distribuição também importa, mas desta vez na determinação do equilíbrio.  

Cremos que é razoável supor que no curto prazo haja estabilidade de boa parte das posições 

ideológicas dos candidatos. Isso se dá por algumas razões. Em primeiro lugar, os candidatos 
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nos municípios não podem se distanciar muito das posições ideológicas do partido. Além 

disso, uma mudança brusca de ideologia, sobretudo se for contraditória com a posição de 

aliados em outros municípios ou níveis da federação, compromete sua credibilidade social, de 

forma que ela não tem resultado eleitoral positivo.  Em segundo lugar, a política tem se 

mostrado dinâmica e não parece ter chegado a um equilíbrio na prática (LAVER e 

SERGENTI, 2010, p. 14). Embora os partidos com maior “share” eleitoral no Brasil não 

estejam nos extremos de qualquer espectro ideológico, tampouco é verdade que tenham 

convergido imediatamente para a mesma política. A aproximação, quando existente, foi 

extremamente gradual. Isso pode ser atribuído à possibilidade reconhecida pela teoria de que 

o equilíbrio se dê em estratégias mistas, mas mais do que isso, que o dinamismo da política se 

dê por limitações de informação e racionalidade. De fato, supomos uma racionalidade 

exagerada quando imaginamos que os “players” políticos podem calcular automaticamente a 

melhor resposta. Dada a complexidade do sistema político e dificuldade se chegar a uma 

solução analítica é mais razoável supor que candidatos se aproximem da melhor estratégia, no 

longo prazo, também por tentativa e erro. Quando a solução analítica para encontrar a melhor 

resposta não é viável, os agentes tomam, na verdade, decisões com base em heurística, regras 

de decisão que são avaliadas e corrigidas por seus resultados, de forma que se aproximem de 

alguma forma da solução que não pode ser obtida (LAVER e SERGENTI, 2010, p. 36). Disso 

também decorre que diferentes agentes podem usar diferentes critérios de decisão (LAVER e 

SERGENTI, 2010, p. 39). 

Dessa forma, no curto prazo a divisão do município a hipótese do modelo de que os partidos 

mudam estrategicamente sua posição com relação às diversas políticas não parece ser 

verdadeiro.  Assim, a divisão do município, no curto prazo, deve afetar o resultado das 

eleições seguintes e, no longo prazo, o equilíbrio das políticas e posições ideológicas na 

região. Isso se dá porque a divisão afeta a distribuição dos eleitores. Seria possível dividir a 

população de um município mantendo a distribuição, mas as preferências e posições diante 

das políticas públicas não são independentes da divisão geográfica operada pela divisão do 

município. Especialmente na política regional, candidatos e políticas são preferidos em 

regiões específicas, de forma que a divisão geográfica do município impacta a distribuição 

dos eleitores do distrito.  

Na literatura Americana o redesenho dos distritos para benefício de um ou outro partido é 

chamado de “gerrymandering” (HODGE, MARSHALL, PATTERSON, 2010, p. 312). O 
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exemplo tradicional de “gerrymandering” no contexto da eleição legislativa no sistema 

distrital é o seguinte: 

 

Figura 2: Resultados Eleitorais e Distritos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como se vê, sob uma sistema de eleição majoritária dentro de cada distrito para cada cadeira 

do legislativo o desenho do distrito pode produzir maioria de qualquer um dos dois partidos, 

ainda que os eleitores estejam distribuídos entre os dois. Mesmo com apenas 40% dos 

eleitores da região votando em “A” é possível desenhar os distritos de forma atribuir a tal 

partido 60% das cadeiras. 

Há duas formas fundamentais de alteração dos resultados eleitorais com a criação dos 

municípios e conseqüente mudança do distrito eleitoral: a) A fragmentação de um grupo de 

preferências semelhantes em dois distritos diferentes para enfraquecê-lo, chamada pela 

literatura americana de “cracking” e b) O procedimento oposto, ou seja, definir uma região 

em que determinado grupo é forte como distrito, de forma que lá tal grupo sempre ganhe, o 

que é chamado pela literatura americana de “packing” (GROFMAN e BRUNELL, 2010, p. 

539).  
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Um distrito maior com maior magnitude melhora a proporcionalidade da representação 

(NICOLAU e SCHMITT, 1995, p. 138). Logo, com uma estratégia de “packing” é possível 

sobrerepresentar um grupo político concentrado numa região que, num município maior, não 

conquistaria muitas cadeiras.  

Vejamos exemplos de como as duas situações ocorreriam no sistema brasileiro. Com relação 

ao “cracking” temos o seguinte: 

 

Figura 3: “Cracking” no Sistema Brasileiro. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A distribuição de cadeiras no município de origem, com base no quociente de 5000, é feita da 

seguinte forma: 

Tabela 3: “Cracking” no Sistema Brasileiro (Município de Origem) 

  Votos Cadeiras Share  

Coligação A 27000 6 60,00% 

Coligação B 15000 3 30,00% 

Coligação C 1500 0 0,00% 

Coligação D 1500 0 0,00% 

Coligação E 5000 1 10,00% 
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Total 50000 10 100,00% 

HHI2      0,46 

As coligações “A”, “B” e “E” ultrapassam o quociente eleitoral, recebendo respectivamente 5, 

3 e 1 cadeira. Uma cadeira sobra e é atribuída à coligação “A”.  Vejamos, agora, como ficam 

os novos municípios após a divisão: 

 

Tabela 4: “Cracking” no Sistema Brasileiro (Município Resultante “B”) 

  Votos Cadeiras Share  
Coligação B 15000 9 100,00% 
Coligação C 1500 0 0,00% 
Coligação D 1500 0 0,00% 
Coligação E 2000 0 0,00% 

Total 20000 9 100,00% 
HHI     1 

 

 

 

 

 

Tabela 5: “Cracking” no Sistema Brasileiro (Município Resultante “A”) 

 

 

 

 

                                                           

2 HHI se refere à concentração da Câmara, analisado mais adiante no item Metodologia. 

  Votos Cadeiras Share  
Coligação A 27000 9 100,00% 
Coligação E 3000 0 0,00% 

Total 30000 9 100,00% 
HHI     1 
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Seguindo o mesmo procedimento vemos que após a divisão a coligação “E” foi diluída, de tal 

forma que não conseguiu obter qualquer cadeira nos municípios resultantes. Vê-se, portanto, 

que a divisão operou como “cracking” em relação a tal coligação. 

Como já destacamos a divisão dos municípios, sobretudo dos municípios pequenos – que, 

como veremos, constituem a maioria dos municípios divididos – aumenta o número de 

cadeiras por população, em virtude dos limites de cadeiras fixados pelo STF. Assim, não 

parece razoável supor que num sistema proporcional com tais características a divisão dos 

municípios funcione como “cracking”. 

Analisemos agora um exemplo de “packing”: 

 

 

Figura 4: “Cracking” no Sistema Brasileiro. 

Fonte: Elaboração própria. 

A distribuição das vagas no município de origem é dada por: 
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Tabela 6: “Cracking” no Sistema Brasileiro (Município de Origem) 

  Votos Cadeiras Share  
Coligação A 15000 3 30,00% 
Coligação B 5000 1 10,00% 
Coligação C 2000 0 0,00% 
Coligação D 3000 0 0,00% 
Coligação E 25000 6 60,00% 

Total 50000 10 100,00% 
HHI     0,46 

 

 

Por fim, a distribuição das vagas nos municípios resultantes é dada por: 

Tabela 7: “Cracking” no Sistema Brasileiro (Município Resultante “A”) 

 

  Votos Cadeiras Share  

Coligação A 8000 5 55,56% 

Coligação E 6000 4 44,44% 

Total 14000 9 100,00% 

HHI     0,506173 
 

 

Tabela 8: “Cracking” no Sistema Brasileiro (Município Resultante “B”) 

 

  Votos Cadeiras Share  

Coligação A 6000 2 22,22% 

Coligação E 15000 7 77,78% 

Total 21000 9 100,00% 

HHI     0,654321 
 

 

 

Tabela 9: “Cracking” no Sistema Brasileiro (Município Resultante “C”) 
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  Votos Cadeiras Share  

Coligação A 1000 0 0,00% 

Coligação B 5000 3 33,33% 

Coligação C 2000 1 11,11% 

Coligação D 3000 2 22,22% 

Coligação E 4000 3 33,33% 

Total 15000 9 100,00% 

HHI     0,283951 

 

Vemos que a coligação “E” na origem tinha maioria da câmara do município que 

compreendia toda a região e após o “packing” ela passou a ter maioria apenas no município 

“B”.  

Feitas estas considerações, podemos resumir os pressupostos teóricos da seguinte forma: 

a) Podemos modelar o comportamento do eleitor com modelos espaciais 

multidimensionais, capazes de capturar a complexidade e variabilidade das 

posições de partidos e eleitores diante de diversas questões políticas. 

 

b) Para ser mais realista, tais modelos devem reconhecer que há outros fatores, para 

além da utilidade oferecida pela posição política, tal como credibilidade, 

popularidade, proximidade social etc. 

 

c) Gastos em propaganda e em campanha são um meio essencial de obtenção de 

votos, embora tenham rendimentos decrescentes. 

 

d) No sistema eleitoral brasileiro os atributos sociais do candidato são mais 

importantes para o voto do que seu partido, mas o partido ainda assim importa em 

virtude dos seguintes fatores: I) o apoio do candidato ao poder executivo é 

relevante e impacta a retrospecção do eleitor, que pode ter sua percepção do 

candidato influenciada pela que tem do candidato ao cargo executivo por ele 

apoiado II) o controle ideológico exercido pelo partido, pois este tem uma posição 

privilegiada na condução dos trabalhos legislativos e, em última análise, poder de 

definir quem integrará lista. 
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e) Os candidatos não têm total mobilidade diante das questões políticas por três 

razões. Em primeiro lugar, estão limitados por seus partidos. Em segundo lugar, 

perdem credibilidade ao mudar radicalmente de posição. Em terceiro lugar, 

convivem com um sistema complexo, que pode não ter um único ponto de 

equilíbrio e em virtude do qual sua racionalidade frequentemente só consegue 

oferecer respostas heurísticas avaliadas por tentativa e erro. 

 

f) Em modelos espaciais a distribuição dos eleitores é essencial para compreender os 

resultados das eleições no curto prazo, já que a divisão de um município e 

conseqüente redução do distrito pode ter impactar a distribuição dos eleitores no 

espaço ideológico, pois estas posições frequentemente estão correlacionadas ao 

espaço geográfico que os eleitores ocupam. 

 

4. Metodologia 

 

a. Aspectos gerais e modelo 

 

Diante das discussões já presentes na literatura o objetivo deste trabalho é avaliar os impactos 

do desmembramento para os partidos dominantes no Legislativo do município originário. 

Assim, avaliaremos as seguintes hipóteses: a) A divisão municipal fortalece o partido que 

tinha maior parcela do legislativo no município de origem, de forma que seu “share” no 

legislativo dos municípios originados é maior e de seus adversários menor (“cracking”) e b) a 

divisão municipal fortalece grupos minoritários, de forma que seu “share” cresce no 

município resultante (“packing”). 

Há dados disponíveis no TSE para os votos recebidos por cada partido, bem como o número 

de cadeiras conquistadas, em cada eleição municipal a partir de 1996. Dessa forma, como 

cada município é observado em vários períodos diferentes, é possível adotar os métodos de 

dados em painel, realizando uma regressão de mínimos quadrados com erros-padrão Huber-

White, consistentes com heteroscedasticidade. A escolha de tal metodologia deriva do fato de 

que os métodos para efeitos fixos permitem lidar com variáveis não observadas, fixas ao 

longo do tempo e correlacionadas com as variáveis independentes (WOOLDRIDGE, 2010, pp. 
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300 – 301). Assim, se, por exemplo, houver uma predisposição histórica ou sociocultural de 

um município a escolher este ou aquele partido, tal predisposição não observável será 

excluída, pois, com a observação do mesmo município em períodos distintos de tempo, é 

possível incorporar a diferença entre os períodos. Além da questão dos efeitos fixos a 

metodologia escolhida nos permite lidar com o fato de que não é possível observar o mesmo 

município no mesmo instante do tempo desmembrado e não desmembrado. Assim, adota-se 

os demais municípios como grupos de controle, constituindo-se os denominados contra-

factuais (MORGAN, WINSHIP. 2009 p. 251 – 252). Isso se dá sob o pressuposto de que os 

demais municípios são o mais próximo possível que se pode chegar da informação 

(inexistente) do que teria ocorrido caso os municípios desmembrados não o tivessem feito. 

Em suma, conseguimos excluir os efeitos de variáveis não observáveis e comparar a mudança 

da variável dependente para o grupo controle e para o grupo de tratamento – no caso, os 

municípios que se desmembraram. Vale ressaltar que, havendo tendências anteriores das 

variáveis dependentes diferentes entre os municípios não desmembrados, os estimadores 

obtidos poderiam apresentar viés. Ocorre que, para essa questão específica é difícil tentar 

avaliar tendências de tais variáveis por duas razões: a) Só faria sentido comparar eleições após 

a redemocratização, dada a enorme mudança institucional gerada pela nova constituição, de 

forma que a série de observações até o período analisado seria relativamente curto, contendo 

apenas as eleições de 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, ou seja, 5 observações; b) Só há dados 

disponíveis sobre as eleições municipais a partir de 1996, uma vez que as votações anteriores 

(à época feitas em cédulas impressas) não foram digitalizadas pelos Tribunais Eleitorais 

(SOARES, 2012).  

Assim, procedemos à regressão da maneira descrita, sendo as variáveis de interesse são o 

percentual médio de cadeiras detidas pelo partido dominante em 1996 e 200 e o grau de 

concentração do legislativo. A estimação é realizada utilizando-se a seguinte regressão:  

Equação 4 

 

Em que  é a variável de interesse para o município i no ano t (2001 e 2005, anos de 

instalação dos municípios criados nos períodos anteriores); é a variável indicativa que 

assume o valor 1 se o município i resultou de um processo de divisão e está sendo instalado 
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naquele ano. Já  é a dummy correspondente para os municípios que originaram outros, 

sendo  e  os coeficientes que captam o impacto da divisão dos municípios em relação ao 

resultado médio das eleições nos municípios de comparação;  é o efeito-fixo correspondente 

aos atributos constantes e não observados do município;  é o componente aleatório; 

 e  são, respectivamente, os indicadores socioeconômicos do município e suas 

variáveis fiscais – ambas variáveis de controle – e os coeficientes de seu impacto. Em suma, 

avaliamos o impacto da divisão dos municípios sobre a) a concentração partidária na câmara 

municipal e b) o "share" do partido dominante no Legislativo no município de origem, 

controlando pelos resultados das eleições nos demais municípios, pela evolução dos 

indicadores sociais e econômicos e pelas variáveis fiscais do município.  

Algumas considerações sobre as escolhas das variáveis merecem ser feitas. Baseamos a 

escolha de tais variáveis na literatura teórica já destacada. Logo: 

a) Partimos da idéia de que a divisão do município, e conseqüente mudança do 

distrito eleitoral, impactam os resultados das eleições. 

 

b) Julgamos que, em virtude da retrospecção do eleitor, a melhora ou piora dos 

indicadores sociais do município impacta o voto, sobretudo no candidato do 

partido incumbente, de forma que os gastos feitos pelo município bem como a 

variação dos indicadores sociais e econômicos durante a gestão anterior são 

variáveis de controle importantes;  

 

c) Supomos que preferências partidárias, laços sociais, vieses da mídia local, 

dentre outros fatores não observados sejam fixos no curto prazo, sendo 

capturados pelo efeito fixo do painel. 

 

d) Assumimos que a probabilidade de um partido ter um candidato popular ou 

carismático é a mesma para todos os partidos. Assim, a probabilidade não 

depende do partido, esse fator é capturado pelo erro e não gera problemas para 

a regressão. 
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Duas omissões do presente trabalho são as ausências do partido do prefeito e dos gastos em 

campanha como controles. Esta última variável é de difícil manipulação já que os dados não 

estão organizados por partido e sim por candidato e disponíveis apenas a partir de 20023

b. Origem e organização dos dados 

. 

Diante da ausência dos dados, o controle não pôde ser inserido. Ainda assim, é razoável supor 

que a relação entre os gastos de campanha dos partidos não se altera muito no curto prazo: O 

partido que mais gasta em campanha, por exemplo, será o que mais vai gastar na eleição 

imediatamente seguinte. Assim, acreditamos que, como lidamos apenas com três eleições 

consecutivas, o gasto seja capturado pelo efeito-fixo. 

 

Foram utilizadas bases de dados disponíveis nos endereços eletrônicos do Estado. Os dados 

eleitorais foram retirados do TSE4. Uma ressalva que deve ser feita é que o TSE alerta para 

eventuais omissões nos dados de 19965 Isso se deve ao fato de que aquela eleição se deu 

durante a transição da urna física para a eletrônica. A omissão mais significativa é que  um 

dos partidos, o PPB, desapareceu da base de dados de votação por partido e cargo. Outra 

omissão importante é que alguns registros de votos válidos na base são inconsistentes: vários 

são inferiores à soma dos votos nos partidos e alguns são números negativos. Apesar dos 

votos válidos na base de dados partido/cargo estarem inconsistentes, havia outra base com 

dados da eleição em geral6

                                                           

3 O sistema que reúne essas informações foi organizado pelo TSE para as eleições a partir de 2002 e pode ser 
acessado em seu site <

. Esta continha uma relação aparentemente mais correta dos votos 

válidos. Essa relação de votos válidos foi, portanto, a utilizada. Com relação aos dados dos 

votos no PPB, apesar de não existirem dados agregados sobre os votos nos candidatos do 

partido, havia nas bases do TSE as votações nominais em cada candidato em todos os 

municípios do país. Logo, foram somados todos esses votos nominais nos candidatos do PPB 

em cada cidade. Como os dados dos votos nominais e de legenda de todos os demais partidos 

e o total de votos válidos estavam disponíveis, bastou montar uma equação junto com os 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/prestacao-de-contas-eleicoes-2014/sistema-
de-prestacao-de-contas-eleitorais-spce> (acesso em maio de 2015) 
4 Em sua página o TSE tem um espaço para cada eleição anterior, contendo as bases correspondentes a cada 
eleição. Elas podem ser acessadas em < http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores> 
(acesso em agosto de 2014). 
5 Ao acessar a base de 1996 em <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-1996/informacoes-
quadro-partido-cargo> (acesso em agosto de 2014) a página oferece a seguinte mensagem: “Obs: Na estatística 
e resultado de eleições de 1996 não foram recuperadas informações sobre a eleição em alguns municípios. 
(Lista dos Municípios).)". 
6 Tal base informava, além dos votos válidos, abstenções, votos brancos, votos nulos, entre outras informações, 
por municípios e está disponível em <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-1996/quadro-
geral> (acesso em agosto de 2014). 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/prestacao-de-contas-eleicoes-2014/sistema-de-prestacao-de-contas-eleitorais-spce�
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/prestacao-de-contas-eleicoes-2014/sistema-de-prestacao-de-contas-eleitorais-spce�
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores�
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-1996/informacoes-quadro-partido-cargo�
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-1996/informacoes-quadro-partido-cargo�
javascript:pop('listamunicipios.jsp?modulo=LMNR&anoConexao=1996&operacao=2');�
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votos nominais no PPB para encontrar os votos em legenda faltantes, sendo votos em legenda 

no PPB igual ao total de votos válidos no município menos a soma dos votos totais nos 

demais partidos e dos votos nominais no PPB. 

Note-se que em 1996 os votos brancos contavam como votos válidos (BRASIL, Lei 4.737/65, 

art. 106, parágrafo único), regra que foi alterada posteriormente (BRASIL, Lei 9.504/97, art. 

107). Ocorre que, apesar desse fato, na base de dados do TSE referente a 1996 não foram 

incluídos os votos brancos no total de válidos. Fazendo a equação descrita com os votos 

brancos como válidos, a maior parte dos municípios tinha votação negativa na legenda do 

PPB, o que indica que eles não foram contabilizados.  

 

Além dos problemas com a base de 1996, os nomes dos municípios tinham grafias e códigos 

diferentes entre em casa base. Assim, foi necessário identificar os municípios cuja grafia fora 

alterada ao longo do tempo, fazendo as devidas correspondências. Também foi necessário 

identificar quais municípios só existiam em algumas das bases7

Com relação aos controles vale destacar, como já sugerimos, que sua inserção pretende dar 

conta do voto retrospectivo. Assim, inserimos dados socioeconômicos como IDH, Gini, 

óbitos evitáveis dentre os demais listados na tabela de estatísticas descritivas, no apêndice, 

que pode ser vista no apêndice, para refletir melhoras da qualidade de vida que podem ser 

premiadas pelo eleitor. Ocorre que a melhora de indicadores sociais pode ser imputada a 

outros fatores que não a política municipal. Assim, também foram inseridos controles de 

gastos municipais por área e arrecadação, que buscam traduzir a satisfação das preferências 

do eleitor pela gestão anterior, ainda que não refletida em alteração dos indicadores sociais e 

econômicos.  

. 

No que tange os referidos dados socioeconômicos e fiscais as fontes foram o IPEADATA8 e o 

DATASUS9

                                                           

7  Diversos municípios existentes nas bases do IPEADATA não existiam nos bancos de dados do TSE. Assim, 
foram criadas variáveis binárias para cada município de "existência" em cada uma das bases. Assim, se um 
município não existia em 1996, a variável “etse96” para o município é zero. O mesmo foi feito com os partidos, já 
que alguns foram extintos ou tiveram sua sigla alterada ao longo do tempo: Um partido que não mais existia em 
2000 passou a ter a variável “ep00” valendo zero.  

. 

8 Acessíveis em diversos formatos no seu sistema em seu endereço eletrônico <http://www.ipeadata.gov.br/> 
(acesso em agosto de 2014). 
9 Alguns dados do DATASUS estão disponíveis no IPEADATA, mas não são tão atuais, de forma que se fez 
necessário acessá-los no primeiro, em seu endereço eletrônico 
<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02> (Acesso em maio de 2015).   

http://www.ipeadata.gov.br/�
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Os controles fiscais inseridos foram a) gastos do município com saúde; b) gastos do 

município com educação; c) gastos do município com investimento; d) gastos do município 

com a máquina legislativa; e) receita tributária do município e f) transferências de ICMS 

recebidas pelo município. Como os períodos estudados são os das eleições de 1996, 2000 e 

2004, o controle fiscal correspondente a cada período é a média da variável durante período 

antecedente, ou seja, o gasto correspondente a 2000, por exemplo, é a média dos gastos no 

município no período de 1997 a 2000. Com relação aos controles sócio-econômicos foram 

tomadas as seguintes variáveis: a) Domicílios com água encanada; b) Óbitos evitáveis10

Note-se que, para os municípios divididos, a observação no período anterior à divisão 

corresponde aos seus municípios originários e, para os que não se dividiram, como já se 

destacou, os próprios municípios no período anterior. Caso um município tenha se separado 

em mais de um município, ou caso o município tenha mais de uma origem, regredimos todas 

as opções, ou seja, fazemos a regressão como se cada um dos municípios fosse o único 

originário, considerando-os observações diferentes. Suponha que um município A origine B e 

C. em “t+1” Assim, base constará uma observação para At, At+1 e At+2, outra para At, Bt+1, 

Bt+2 e, por fim uma com At, Ct+1, Ct+2. Da mesma forma, de um município N originou-se 

com áreas de L e M em t+1 haverá duas observações: Lt, Nt+1, Nt+2 e Mt, Nt+1, Nt+2.   

; c) 

Moradores com acesso à coleta de lixo; d) Número de homicídios no ano; e) IDH; f) Gini. 

Tais dados foram tomados para cada ano da base no DATASUS. As estatísticas descritivas de 

todas as variáveis estão no apêndice. 

Vale notar que para um município criado em “t” não há dados para ele nesse período. Um 

município instalado nas eleições de 2000 não teria dados para tal ano, nem para os anos 

antecedentes, pois acabara de ser instalado. Assim, ainda que seus dados em 1996 fossem os 

de origem, os dados no momento de sua instalação ainda estariam ausentes. Uma solução 

possível para tal problema seria tomar os dados do ano seguinte. Ocorre que, como o uso dos 

controles tem por objetivo traduzir a retrospecção feita pelo eleitor, o mais adequado seria 
                                                           

10 Óbitos evitáveis são oficialmente definidos como aqueles cujas causas “são relativamente fáceis de serem 
controladas, mesmo em circunstâncias de baixo nível de desenvolvimento socioeconômico, só dependendo de 
vontade política, como é o caso das doenças imunopreveníveis, evitáveis via aplicação de doses de vacinas 
específicas, sem que, necessariamente, haja melhorias nas demais condições de vida da população (...) morte 
por doenças diarreicas relacionadas à ausência de saneamento básico (...) mortalidade perinatal, por outro lado, 
exigem, além de recursos humanos (...) causas externas, que podem ser evitadas através de campanhas de 
conscientização” (BRASIL, IBGE, A qualidade da informação sobre a moralidade no Brasil recente e avaliação do 
impacto das causas violentas no número de anos de vida perdidos. In Indicadores Sociodemográficos e de 
Saúde no Brasil. 2009. Disponível em < 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_sociosaude/2009/com_aquali.pdf> (acesso em junho de 
2015). 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_sociosaude/2009/com_aquali.pdf�
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tomar dados do período da gestão anterior, sobre a qual se faz a retrospecção. Outra solução 

seria tomar os dados do município de origem, mas essa também não seria uma solução 

adequada, pois a população dos municípios de origem é, em geral, muito maior 11

Finalmente, os dados sobre a quebra dos municípios foram obtidos na base elaborada para o 

trabalho de ARVATE et. al, (2008) e atualizados com os dados sobre histórico administrativo 

dos municípios do IBGE Cidades

 que a 

população do município desmembrado, de forma que seus dados para o ano de instalação 

seriam desproporcionais aos dados dos períodos seguintes. Assim, adotou-se o seguinte 

procedimento: para o ano de instalação de um município seus controles são os dados do 

município de origem ponderados pela proporção entre as populações de cada um. Isso porque 

julgamos que a informação mais próxima que temos dos dados sócio econômicos da região 

desmembrada antes do desmembramento é composta pelos dados do município de origem 

ponderados pela proporção da população que lá vivia. Esse cálculo só não foi feito para IDH e 

GINI, por serem índices. Os demais dados eram em números absolutos, de forma que a 

ponderação foi adequada. Com relação aos primeiros repetiu-se o IDH e o GINI do município 

de origem. 

12

 

. 

5. Resultados 

 

a. Concentração e “Share” dos dominantes 

 

Regredindo inicialmente a concentração da câmara com apenas o envolvimento com 

desmembramento – sem distinguir os municípios entre origem e resultado de 

desmembramento – como variável independente obtemos um efeito positivo do 

desmembramento na concentração da câmara, como se observa na tabela:  

 

                                                           

11 A média da população de municípios resultantes de desmembramento é de 5713,292 ao passo que a da 
população dos municípios originários é de 50512,22. 
12 Base do IBGE com dados econômicos, sociais, administrativos e históricos de cada município disponível em 
seu endereço eletrônico <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php> (acesso em maio de 2014). 
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Tabela 10: Variável Dependente: Concentração da Câmara (HHI) 

Variável Coeficiente/ Erro-padrão 

C 0.279480*** 

 (0.000180) 
Envolvimento com 
desmembramento 0.059003*** 

  (0.009678) 

R-Quadrado Ajustado 0.554117 

Períodos 3 

Observações Longitudinais 5602 

Total de Observações 16658 

* 10%, ** 5% , *** 1%  
 

Distinguindo os municípios entre resultado e origem de desmembramento os resultados se 

mantém, mesmo com a inserção dos controles fiscais e sócio-econômicos. O 

desmembramento implica concentração maior nas câmaras tanto do município de origem 

quanto no município resultante, sendo mais concentrada a câmara do último, como se observa 

na tabela a seguir: 

 

 Tabela 11: Variável Dependente: Concentração da Câmara (HHI) 

Variável Coeficiente/ Erro-padrão 

C   0.279499***   0.279900***   0.272766***   0.271515*** 

  (0.000174)  (0.000559)  (0.001279)  (0.016268) 

Resultante de desmembramento  0.080994***  0.080433***  0.080433***  0.079726*** 

  (0.014343)  (0.014356)  (0.014702)  (0.016623) 

Origem de desmembramento  0.033338***  0.033328***  0.028592**  0.028665** 

  (0.011983)  (0.011982)  (0.012055)  (0.012586) 

População    -1.23E-08  -6.46E-08**  -4.94E-08* 

    (1.61E-08)  (3.09E-08)  (2.61E-08) 
Recursos do Fundo de Participação 
dos Municípios (média anual)      1.81E-09***  1.54E-09** 

      (4.94E-10)  (6.71E-10) 

Gastos com saúde (média anual)      -2.01E-10*  -1.01E-10 

      (1.07E-10)  (1.20E-10) 

Gastos com educação (média anual)      7.01E-10*  6.66E-10 

      (4.08E-10)  (4.53E-10) 
Gastos com investimento (média 
anual)      -3.43E-10  -1.50E-10 
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      (2.09E-10)  (3.78E-10) 

Gastos com legislativo (média anual)      8.87E-10  1.33E-09* 

      (7.76E-10)  (7.48E-10) 

Receita Tributária (média anual)      -4.45E-
10***  -6.71E-

10*** 
      (1.50E-10)  (2.40E-10) 
Transferências de ICMS (média 
anual)      3.41E-10*  3.53E-10* 

      (1.90E-10)  (2.13E-10) 

Domicílios com água encanada        3.16E-07 

        (6.35E-07) 

Óbitos evitáveis        -3.65E-06 

        (2.39E-06) 
Moradores com acesso à coleta de 
lixo        -1.26E-07 

        (1.81E-07) 

Homicídios        -7.39E-05* 

        (4.45E-05) 

IDH        0.018009 

        (0.021544) 

GINI        -0.020485 

                (0.018463) 

R-Quadrado Ajustado   0.554523   0.554493   0.567689   0.582959 

Observações Longitudinais  5602  5602  5574  5560 

Total de Observações   16658   16658   15814   14692 

* 10%, ** 5% , *** 1%         
 

Tais efeitos corroboram com a literatura. Em primeiro lugar, confirma-se que a mudança do 

distrito eleitoral afeta os resultados das eleições. Em segundo, indica uma estratégia de 

“packing”: Grupos minoritários, cuja representação na câmara diminuía a concentração do 

antigo município, conseguem se segregar num município próprio em que passam a ter parcela 

significativa da nova câmara. O município de origem, por sua vez, perde um dos grupos 

minoritários que diversificava sua câmara. Assim, o resultado é o aumento da concentração 

em ambas as câmaras. A diferença entre os resultados também é coerente com a literatura: Se 

um grupo minoritário deixa o município, por sua própria condição de minoritário, o efeito 

sobre a câmara originária é pequeno. Já no novo distrito, concebido para que tal grupo seja 

expressivo, a concentração será maior. A estratégia de “cracking” não parece ser plausível 

nesse caso em virtude de se tratar de eleições legislativas num sistema proporcional. A única 

forma de fazer com que o desmembramento significasse aumento da concentração seria se um 

grupo minoritário, que consegue alguma representação, fosse diluído em dois distritos para 
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que neles não alcance o mínimo de votos necessário para que tenha qualquer representação. 

Como já foi descrito, tal hipótese não parece plausível em virtude das regras sobre tamanho 

das câmaras municipais. Em virtude do número de cadeiras fixado para cada patamar 

populacional pelo STF, o desmembramento de municípios aumenta o total de cadeiras 

disponível para população da região. Dessa forma, ainda que fosse possível em tese diluir um 

minoritário, o aumento das cadeiras disponíveis e conseqüente redução do número de votos 

necessários para a conquista de cadeiras torna essa estratégia inviável. 

Para confirmarmos a hipótese sugerida pelos dados acima é necessário olharmos para o 

“share” da câmara detido pelo partido dominante antes e depois do desmembramento. Se a 

hipótese do “packing” for verdadeira, o isolamento do grupo minoritário em seu próprio 

município afeta positivamente o grupo dominante no município de origem, uma vez que esse 

perde um concorrente, e afeta negativamente no município resultante, já que sua constituição 

teve por objetivo evitar o dominante. Nesse ponto a evidência empírica aparenta ser mais 

fraca para os partidos dominantes em 1996, já que a divisão não apresenta qualquer alteração 

do “share”, seja no município de origem, seja no resultante, como se vê na tabela. Já para os 

partidos dominantes em 2000 a instalação do novo município não tem qualquer efeito sobre o 

“share” no município de origem. Esse efeito é esperado pela mesma razão do efeito maior 

sobre a concentração do município resultante: o isolamento de um pequeno grupo minoritário 

não afeta o município (maior) de origem. O efeito sobre os municípios resultantes, no entanto, 

parece ir ao sentido contrário à hipótese do “packing”. Como mostra a tabela, o “share” do 

partido dominante em 2000 aumenta no município resultante. Ocorre que a maior parte dos 

municípios desmembrados da amostra iniciou tal processo nos anos 90, sendo instalados nas 

eleições de 2000. Apenas 8 municípios estiveram envolvidos com processos de 

desmembramento que culminaram em instalações nas eleições de 2004. Já os municípios 

instalados 2000 foram 124. Assim, na verdade, pode ser coerente com a estratégia de 

“packing” que o dominante de 2000 tenha crescido nos municípios resultantes e não o 

dominante de 1996. Mais uma vez, a balança de poder pouco se altera no município de 

origem, mas no município resultante o novo dominante, antes minoritário na origem, 

aumentou sua participação em relação ao período anterior nos períodos que seguem o 

desmembramento, de forma que faz sentido que os dominantes em 1996 não cresçam no 

município resultante, mas os dominantes em 2000 – os novos dominantes depois das 

mudanças na balança de poder – sim. 
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Tabela 12: Variável Dependente: "Share" médio dos dominantes em 1996  
Variáveis Independentes Coeficiente/ Erro-padrão 

C   0.262714***   0.250147***   0.259020***   
  (0.001478)  (0.001779)  (0.026632)  
Resultante de 
desmembramento  0.000633**  -0.000356  0.002187  
  (0.023201)  (0.023439)  (0.025582)  
Origem de 
desmembramento  0.033364  0.026967  0.028458  
  (0.020706)  (0.020712)  (0.021419)  
População  1.12E-07**  3.48E-08  5.08E-08  
  (4.41E-08)  (3.01E-08)  (3.59E-08)  
Recursos do Fundo de 
Participação dos 
Municípios (média anual) 

   2.31E-09***  1.65E-09  

    (7.14E-10)  (1.05E-09)  
Gastos com saúde (média 
anual)    -6.04E-11  2.30E-11  
    (1.88E-10)  (2.44E-10)  
Gastos com educação 
(média anual)    4.37E-10  2.31E-10  
    (4.88E-10)  (5.11E-10)  
Gastos com investimento 
(média anual)    1.91E-11  -5.71E-11  
    (3.20E-10)  (5.38E-10)  
Gastos com legislativo 
(média anual)    2.91E-09**  3.53E-09**  
    (1.28E-09)  (1.44E-09)  
Receita Tributária (média 
anual)    -7.10E-

10***  -8.91E-
10***  

    (2.04E-10)  (3.42E-10)  
Transferências de ICMS 
(média anual)    7.29E-10***  7.03E-10**  
    (2.70E-10)  (2.87E-10)  
IDH      -0.054546*  
      (0.029866)  
GINI      0.023207  
      (0.037272)  
Domicílios com água 
encanada      1.09E-06  
      (1.35E-06)  
Óbitos evitáveis      -5.14E-07  
      (3.60E-06)  
Moradores com acesso à 
coleta de lixo      -3.45E-07  
      (3.59E-07)  
Homicídios      -9.46E-05  
      (7.71E-05)  
R-Quadrado Ajustado   0.603096   0.607384   0.607444  
Observações 
Longitudinais  5490  5471  5459  
Total de Observações   16441   15638   14522  
* 10%, ** 5% , *** 1%        

 



 

48 
 

Tabela 13: Variável Dependente: "Share" médio dos partidos dominantes em 2000  

Variáveis Independentes Coeficiente/ Erro-padrão 

C 0.277287***  0.275576***  0.300346***  
 (0.001268)  (0.002069)  (0.030540)  

Resultante de desmembramento 0.140601***  0.143848***  0.165625***  
 (0.028611)  (0.029407)  (0.030852)  

Origem de desmembramento 0.026211  0.025856  0.028194  
 (0.025178)  (0.025566)  (0.026693)  

População -1.05E-07***  -1.33E-07**  -1.33E-07**  
 (3.63E-08)  (5.29E-08)  (6.47E-08)  
Recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios (média anual)   5.42E-10  3.25E-11  
   (6.48E-10)  (1.06E-09)  

Gastos com saúde (média anual)   -1.94E-10  -2.95E-10  
   (2.65E-10)  (2.76E-10)  

Gastos com educação (média anual)   1.86E-10  2.98E-10  
   (4.03E-10)  (3.46E-10)  

Gastos com investimento (média anual)   3.01E-10  7.01E-10  
   (4.44E-10)  (5.77E-10)  

Gastos com legislativo (média anual)   -5.86E-10  -8.41E-10  
   (1.26E-09)  (1.01E-09)  

Receita Tributária (média anual)   -1.10E-10  -1.75E-10  
   (1.75E-10)  (3.53E-10)  

Transferências de ICMS (média anual)   4.68E-10**  4.84E-10**  
   (2.26E-10)  (2.37E-10)  

GINI     0.003653  
     (0.035666)  

IDH     -0.050260  
     (0.041466)  

Domicílios com água encanada     -2.15E-07  
     (1.08E-06)  

Óbitos evitáveis     -2.88E-06  
     (3.27E-06)  

Moradores com acesso à coleta de lixo     1.84E-07  
     (2.72E-07)  

Homicídios     8.86E-05  
     (8.23E-05)  

R-Quadrado Ajustado 0.473893   0.482449   0.497783  

Observações Longitudinais 5583  5.557  5532  

Total de Observações 15830   15.015   13901  

* 10%, ** 5% , *** 1%       
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Uma investigação que ainda deve ser feita para trazer mais indícios da estratégia de “packing” 

é segregar em diferentes regressões os municípios instalados em 2000 e em 2004. Isso porque, 

como vimos, os dominantes em 2000, para os municípios instalados naquele ano – que 

constituem a maior parte da amostra – são os antigos minoritários no município de origem, ao 

passo que para os municípios instalados em 2004 o dominante em 2000 é o dominante 

original. Assim, para os municípios instalados em 2004 o desmembramento, e, portanto o 

“packing”, provocaria redução do “share” médio do dominante em 2000 ao passo que para os 

resultantes de desmembramento em 2000 provocariam aumento do “share” médio. A tabela a 

seguir aponta os resultados de tais regressões. 

 

Tabela 14: Desmembramento em 
2000 

 
Variável Dependente: "Share" médio 
dos partidos dominantes em 1996  

Variável Dependente: "Share" médio dos 
partidos dominantes em 2000  

Variáveis Independentes     

C  0,259261***  0,299701*** 
  (0,026641)  (0,030530) 
Resultante de desmembramento em 
2000  0,001608  0,165564*** 
  (0,025518)  (0,030793) 
Origem de desmembramento 2000  0,021739  0,040835 
  (0,022186)  (0,027856) 
População  5,11E-08  -1,33E-07** 
  (3,60E-08)  (6,48E-08) 
Recursos do Fundo de Participação 
dos Municípios (média anual)  1,65E-09  4,66E-11 
  (1,05E-09)  (1,06E-09) 
Gastos com saúde (média anual)  2,25E-11  -2,94E-10 
  (2,45E-10)  (2,77E-10) 
Gastos com educação (média anual)  2,33E-10  2,94E-10 
  (5,13E-10)  (3,45E-10) 
Gastos com investimento (média 
anual)  -5,58E-11  7,02E-10 
  (5,38E-10)  (5,76E-10) 
Gastos com legislativo (média 
anual)  3,54E-09  -8,60E-10 
  (1,45E-09)  (1,00E-09) 
Receita Tributária (média anual)  -8,95E-10***  -1,62E-10 
  (3,42E-10)  (3,52E-10) 
Transferências de ICMS (média 
anual)  7,06E-10  4,82E-10** 
  (2,88E-10)  (2,37E-10) 
GINI  -0,054855*  0,003820 
  (0,029869)  (0,035658) 
IDH  0,023310  -0,049639 
  (0,037280)  (0,041451) 
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Como indica a tabela, para os municípios divididos nos anos 90 e instalados em 2000, não há 

evidências empíricas de alteração do “share” do partido dominante em 1996, mas há 

evidências de que o dominante após o desmembramento aumentou seu “share” com o 

processo nos municípios resultantes. O aumento de tal “share” mais uma vez corrobora a 

hipótese de “packing” por meio do novo município. O único resultado que contradiz o 

inicialmente esperado é o “share” do dominante em 1996, que não diminui nos municípios 

resultantes nem cresce nos municípios de origem. O mesmo se observa com relação aos 

municípios instalados em 2004. Embora o desmembramento apresente um coeficiente 

negativo para os municípios resultantes e positivo para os originários no que tange ao “share” 

dos dominantes em 2000, os coeficientes não são estatisticamente significantes. Uma possível 

explicação para esses resultados é que, como veremos mais adiante, é possível que a divisão 

dê força a um minoritário não em detrimento do dominante, mas em detrimento de um partido 

de força intermediária na Câmara, com “share” menor que o do dominante, mas maior que o 

do minoritário. 

     

Tabela 15: Variável Dependente: "Share" médio dos 
partidos dominantes em 2000  
Variáveis Independentes Coeficiente/ Erro-padrão 

C  

 
 
0,319235***  

  (0,029122)   
Resultante de 
desmembramento em 2004  -0,103789  
  (0,067986)   

Domicílios com água encanada  1,10E-06  -2,56E-07 
  (1,35E-06)  (1,08E-06) 
Óbitos evitáveis  -5,41E-07  -2,80E-06 
  (3,59E-06)  (3,26E-06) 
Moradores com acesso à coleta de 
lixo  -3,48E-07  1,97E-07 
  (3,61E-07)  (2,73E-07) 
Homicídios  -9,47E-05  8,99E-05 
  (7,72E-05)  (8,21E-05) 

R-Quadrado Ajustado   0,607362   0,491248 
Observações Longitudinais  5459  5554 
Total de Observações   14521   14531 

* 10%, ** 5% , *** 1%     
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Origem de desmembramento 
em 2004  0,034971   
  (0,111672)   
População  -1,54E-07**  
  (7,43E-08)   
Recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(média anual)  6,08E-11   
  (1,00E-09)   
Gastos com saúde (média 
anual)  -2,65E-10   
  (2,86E-10)   
Gastos com educação (média 
anual)  2,35E-10   
  (3,76E-10)   
Gastos com investimento 
(média anual)  3,76E-10   
  (5,33E-10)   
Gastos com legislativo 
(média anual)  -1,20E-09   
  (9,73E-10)   
Receita Tributária (média 
anual)  -8,73E-11   
  (3,10E-10)   
Transferências de ICMS 
(média anual)  5,24E-10**   
  (2,50E-10)   
GINI  -0,007567   
  (0,033730)   
IDH  -0,059338   
  (0,039001)   
Domicílios com água 
encanada  4,02E-07   
  (1,08E-06)   
Óbitos evitáveis  -3,38E-06   
  (3,40E-06)   
Moradores com acesso à 
coleta de lixo  -1,51E-07   
  (2,77E-07)   
Homicídios  0,000103   
  (8,17E-05)   

R-Quadrado Ajustado   0,497951    
Observações Longitudinais  5.532   
Total de Observações   13.900    
* 10%, ** 5% , *** 1%     
 
 
 

b. Investigações adicionais 

 

Além das investigações já descritas foram realizados os seguintes testes: a) Regressão da 

concentração da câmara inserindo os “shares” de cada partido como controle; b) regressão do 
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HHI em “t” usando-se HHI em “t-1” como variável independente; c) regressão do “share” 

médio dos partidos dominantes em 2000 adotando-se o “share” médio dos partidos 

dominantes em 1996 como variável independente. Os resultados das três regressões estão 

transcritos no apêndice. No primeiro caso, a inserção dos novos controles não muda o 

resultado com relação aos municípios resultantes de desmembramento: O desmembramento 

ainda opera aumentando o grau de concentração da câmara. Além disso, nota-se o “share” 

conquistado por alguns partidos têm correlação positiva com a concentração da câmara (como 

PDT, PMDB e PSDB) ao passo que outros (como o PCB) apresentam correlação negativa. 

Embora não seja o foco do trabalho tal análise, o resultado não surpreende uma vez que só 

partidos menores apresentam correlação negativa, sendo que justamente por sua condição sua 

presença só surge em câmaras mais diversificadas. 

Com relação à permanência da concentração de 1996 a 2000, o coeficiente dos 

desmembramentos continua indicando aumento da concentração tanto para origens quanto 

para resultados. A concentração, por sua vez, não se mantém de acordo com os resultados, já 

que a de 2000 e a de 1996 estão negativamente correlacionadas. 

Por fim, com relação ao “share” médio dos partidos dominantes em 2000, a correlação 

positiva com o desmembramento para os municípios resultantes se mantém mesmo com o 

novo controle. De maneira semelhante ao caso anterior, o “share” médio dos dominantes em 

2000 está negativamente correlacionado com o “share” médio dos dominantes em 1996 em 

geral, indicando que não há permanência do grau de dominância. 

6. Conclusão 

 

Os resultados sugerem o mesmo que hipóteses da literatura sobre “gerrymandering” em dois 

sentidos. Em primeiro lugar, o fato de haver correlação estatisticamente significativa entre 

concentração e dominância já indica que o redesenho do distrito altera os resultados do 

processo eleitoral, mesmo para o legislativo com representação proporcional. Em segundo 

lugar, as evidências corroboram o previsto pela teoria para os municípios resultantes de 

processo de desmembramento. Um grupo de representação minoritária deixa de existir na 

câmara de origem e passa a ter uma câmara própria em que sua participação é maior, assim 

como a concentração. Com relação aos efeitos sobre os municípios de origem os resultados 

não são tão claros, apontando que não há modificação na estrutura de poder fora o aumento da 

concentração. Encerraremos o debate apresentando duas simulações em que os resultados 
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seriam próximos dos sugeridos pelas regressões.  Uma delas consiste num município com 

50.000 votos válidos, já que a média de população dos municípios origem de 

desmembramentos está em torno desse número, conforme a tabela de estatísticas descritivas 

no apêndice. A outra, por sua vez, consiste num município com 20.000 votos válidos, já que a 

mediana da população dos municípios de origem de desmembramento está em torno de tal 

número. Vejamos o primeiro caso: 

 

Figura 5: Simulação (50.000 votos válidos) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 16: Simulação (Município de Origem em “t-1”) 

  Votos Cadeiras Share  

Coligação A 12000 3 30,00% 

Coligação B 13000 3 30,00% 

Coligação C 3000 0 0,00% 

Coligação D 19500 4 40,00% 

Coligação E 2500 0 0,00% 

Total 50000 10 100,00% 

HHI     0,34 
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Tabela 17: Simulação (Município de Origem em "t”) 

  Votos Cadeiras Share  

Coligação A 12000 2 22,22% 

Coligação B 13000 3 33,33% 

Coligação C 2500 
 

0,00% 

Coligação D 17500 4 44,44% 

Total 45000 9 100,00% 

HHI     0,358025 
 

 

Tabela 18: Simulação (Município Resultante em "t”) 

 

  Votos Cadeiras Share  

Coligação C 500 
 

0,00% 

Coligação D 2000 4 44,44% 

Coligação E 2500 5 55,56% 

Total 5000 9 100,00% 

HHI     0,506173 
 

Vemos uma situação muito próxima à indicada pelos dados. A coligação “D”, dominante na 

origem, tem seu “share” pouco afetado pela divisão em ambos os municípios, já que passa de 

40% para 44,4%.  A coligação minoritária “E”, no entanto, antes obtendo nenhuma cadeira, 

passa a obter 5 cadeiras no município menor, obtendo 55,56% da câmara no município 

resultante. Quem perde com o processo é a coligação “A”, que deixa de receber uma sobra, já 

que a câmara no município de origem passa a ter 9, e não 10, cadeiras disponíveis. O HHI, 

por sua vez, cresce em ambos os municípios, mas o aumento é mais significativo quando a 

comparação é feita com o município menor. 

Vejamos, por fim, a simulação com o município de 20.000 votos válidos: 



 

55 
 

 

 

 

Figura 6: Simulação (20.000 votos válidos) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 19: Simulação (Município de Origem em “t-1”) 

 

 
Votos Cadeiras Share  

Coligação A 4500 2 22,22% 

Coligação B 5000 2 22,22% 

Coligação C 500 0 0,00% 

Coligação D 7500 4 44,44% 

Coligação E 2500 1 11,11% 

Total 20000 9 100,00% 

HHI     0,308642 
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Tabela 20: Simulação (Município de Origem em “t”) 

 

 
Votos Cadeiras Share  

Coligação A 4500 2 22,22% 

Coligação B 5000 3 33,33% 

Coligação C 500 
 

0,00% 

Coligação D 6500 4 44,44% 

Coligação E 1000   0,00% 

Total 17500 9 100,00% 

HHI     0,358025 
 

Tabela 21: Simulação (Município Resultante em “t”) 

 

 

 

 

 

Vemos, mais uma vez, uma situação correspondente ao indicado pelos dados: O HHI de 

ambos os municípios posteriores à divisão é maior que o do município de origem, porém esse 

é significativamente menor que o HHI do município resultante.  O “share” da coligação 

dominante na origem não se altera: é 44,4% em todos os municípios. O “share” da coligação 

dominante no município resultante é significativamente maior em comparação à sua 

participação na câmara do município de origem. Nesse caso, quem sofre com o processo é a 

coligação dominante na origem, que, embora não perca nenhuma cadeira, passa a ter que 

enfrentar uma coligação “B” mais forte no município de origem e perde maioria na região do 

novo município criado. 

 

 

 

 

 
Votos Cadeiras Share  

Coligação D 1000 4 44,44% 

Coligação E 1500 5 55,56% 

Total 2500 9 100,00% 

HHI     0,506173 
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8. Apêndice 

 

 Tabela 22: Variável Dependente: Concentração da Câmara (HHI) 

 Variável Coeficiente/ Erro-padrão 

C   0.178363***   0.179085***   0.156840*** 

  (0.017528)  (0.017502)  (0.022159) 

PAN ("share" da câmara municipal)  -0.064741  -0.063906  -0.132257* 

  (0.072619)  (0.072692)  (0.076626) 
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PC do B ("share" da câmara municipal)  -0.021019  -0.020518  -0.001805 

  (0.051994)  (0.051993)  (0.049579) 

PCB ("share" da câmara municipal)  -0.217801  -0.218530  -0.254654* 

  (0.156676)  (0.156513)  (0.146066) 

PCO ("share" da câmara municipal)  -0.070693  -0.069421  -0.152370 

  (0.137871)  (0.137771)  (0.153502) 

PDT ("share" da câmara municipal)  0.042196**  0.042228**  0.049029** 

  (0.020630)  (0.020625)  (0.019611) 

PFL ("share" da câmara municipal)  0.143321***  0.143332***  0.148920*** 

  (0.019766)  (0.019759)  (0.019007) 

PGT ("share" da câmara municipal)  -0.005945  -0.009132  0.029718 

  (0.130885)  (0.131573)  (0.120051) 

PHS ("share" da câmara municipal)  0.118464  0.118783  0.124318 

  (0.134846)  (0.134827)  (0.147319) 

PL ("share" da câmara municipal)  0.045180*  0.045142  0.033044* 

  (0.024224)  (0.024217)  (0.019617) 

PMDB ("share" da câmara municipal)  0.196464***  0.196485***  0.189706*** 

  (0.020355)  (0.020349)  (0.018760) 

PMN ("share" da câmara municipal)  0.009808  0.010037  -0.024976 

  (0.038422)  (0.038412)  (0.028376) 

PPB ("share" da câmara municipal)  0.072111***  0.072167***  0.074104*** 

  (0.022341)  (0.022337)  (0.022534) 

PP ("share" da câmara municipal)  0.107594***  0.107351***  0.103785*** 

  (0.020990)  (0.020975)  (0.020363) 

PPS ("share" da câmara municipal)  0.037312*  0.037321*  0.036830* 

  (0.022100)  (0.022094)  (0.021665) 

PRN ("share" da câmara municipal)  -0.064379  -0.064634  -0.055659 

  (0.060957)  (0.061007)  (0.073729) 

PRONA ("share" da câmara municipal)  -0.006723  -0.006294  0.037431 

  (0.083435)  (0.083293)  (0.058701) 

PRP ("share" da câmara municipal)  0.025632  0.025723  0.024215 

  (0.029915)  (0.029906)  (0.031100) 

PRTB ("share" da câmara municipal)  0.014567  0.015048  0.022925 

  (0.047433)  (0.047441)  (0.045982) 

PSB ("share" da câmara municipal)  0.087494***  0.087636***  0.093705*** 

  (0.025017)  (0.025016)  (0.024812) 

PSDB ("share" da câmara municipal)  0.123254***  0.123234***  0.128935*** 

  (0.019716)  (0.019709)  (0.018925) 

PSDC ("share" da câmara municipal)  0.005113  0.005245  -0.012115 

  (0.037291)  (0.037286)  (0.038146) 

PSD ("share" da câmara municipal)  0.060679*  0.060873*  0.033976 

  (0.032857)  (0.032856)  (0.025925) 



 

63 
 

PSN ("share" da câmara municipal)  -0.036080  -0.041193  0.106440 

  (0.088122)  (0.089580)  (0.122562) 

PST ("share" da câmara municipal)  -0.078431**  -0.078298**  -0.067912* 

  (0.037034)  (0.037014)  (0.036965) 

PSTU ("share" da câmara municipal)  0.013414  0.014055  -0.083246 

  (0.146920)  (0.148273)  (0.227559) 

PT do B ("share" da câmara municipal)  -0.039113  -0.039007  -0.040058 

  (0.041992)  (0.041993)  (0.039760) 

PTB ("share" da câmara municipal)  0.043681**  0.043696**  0.038079** 

  (0.021984)  (0.021973)  (0.018701) 

PTC ("share" da câmara municipal)  0.090766*  0.090652*  0.074731 

  (0.051586)  (0.051591)  (0.055081) 

PTN ("share" da câmara municipal)  0.012349  0.012797  0.020358 

  (0.053541)  (0.053509)  (0.048854) 

PT ("share" da câmara municipal)  -0.017213  -0.017113  -0.010997 

  (0.023609)  (0.023601)  (0.022616) 

PV ("share" da câmara municipal)  0.033492  0.033712  0.028162 

  (0.026989)  (0.026997)  (0.026908) 

População    -2.27E-08  -4.07E-08* 

    (2.07E-08)  (2.32E-08) 

Resultante de desmembramento      0.065804*** 

      (0.015281) 

Origem de desmembramento      0.018526 

      (0.011542) 

GINI      -0.006939 

      (0.017683) 

IDH      0.027955 

      (0.020708) 
Recursos do Fundo de Participação dos Municípios 
(média anual)      1.67E-09*** 

      (6.04E-10) 

Gastos com saúde (média anual)      -1.19E-10 

      (1.08E-10) 

Gastos com educação (média anual)      6.15E-10 

      (4.06E-10) 

Gastos com investimento (média anual)      -1.91E-10 

      (3.39E-10) 

Gastos com legislativo (média anual)      1.26E-09* 

      (6.76E-10) 

Receita Tributária (média anual)      -5.71E-10*** 

      (2.14E-10) 

Transferências de ICMS (média anual)      3.41E-10* 
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      (2.05E-10) 

Domicílios com água encanada      2.18E-08 

      (5.46E-07) 

Óbitos evitáveis      -2.75E-06 

      (2.02E-06) 

Moradores com acesso à coleta de lixo      -2.30E-08 

      (1.57E-07) 

Homicídios      -6.21E-05 

            (3.86E-05) 

R-Quadrado Ajustado   0.587635   0.587636   0.620172 

Períodos  3  3  3 

Observações Longitudinais  5602  5602  5560 

Total de Observações   16658   16658   14692 

* 10%, ** 5% , *** 1%       

 

   

Tabela 23: Variável Dependente: Concentração da Câmara (HHI) 

Variável Coeficiente/ Erro-padrão 

C 0.355754***  0.355418***  0.348378***  0.391456*** 

 (0.008491)  (0.008521)  (0.009524)  (0.025931) 
Concentração da câmara 
(HHI) no período anterior -0.308362***  -0.308283***  -0.318608***  -0.318279*** 

 (0.028727)  (0.028720)  (0.030502)  (0.030444) 
Resultante de 
desmembramento   0.048762**  0.059122**  0.051456** 

   (0.023671)  (0.027132)  (0.025800) 
Origem de 
desmembramento   0.067651**  0.066229**  0.063832** 

   (0.026985)  (0.025829)  (0.026767) 

População   -3.79E-08**  -7.92E-09  -1.81E-08 

   (1.70E-08)  (5.06E-08)  (5.58E-08) 
Recursos do Fundo de 
Participação dos 
Municípios (média anual) 

    2.57E-09***  3.26E-09** 

     (9.41E-10)  (1.33E-09) 
Gastos com saúde (média 
anual)     -1.88E-10  9.74E-11 

     (3.66E-10)  (4.46E-10) 
Gastos com educação 
(média anual)     1.10E-10  1.26E-10 

     (5.10E-10)  (4.63E-10) 
Gastos com investimento 
(média anual)     1.29E-10  1.05E-10 

     (5.67E-10)  (6.03E-10) 
Gastos com legislativo 
(média anual)     1.95E-09  2.06E-09 
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     (2.83E-09)  (3.11E-09) 
Receita Tributária (média 
anual)     -3.45E-10  -6.43E-10* 

     (2.54E-10)  (3.49E-10) 
Transferências de ICMS 
(média anual)     5.03E-10*  4.74E-10* 

     (2.71E-10)  (2.72E-10) 
Domicílios com água 
encanada       -2.05E-08 

       (1.38E-06) 

Óbitos evitáveis       -4.08E-05 

       (4.23E-05) 
Moradores com acesso à 
coleta de lixo       -1.85E-08 

       (4.74E-07) 

Homicídios       -0.000104 

       (0.000108) 

GINI       -0.044481 

       (0.027846) 

IDH       -0.026895 

              (0.032257) 

R-Quadrado Ajustado 0.630080   0.630398   0.633768   0.634214 

Observações Longitudinais 5582  5577  5449  5449 

  11051   11045   10488   10487 

* 10%, ** 5% , *** 1%        
 

Tabela 24: Variável Dependente: "Share" médio dos partidos dominantes em 2000  
Variável Coeficiente/ Erro-padrão 

C 0.289556***  0.290920***  0.283524***  0.298714*** 

 (0.005696)  (0.005784)  (0.006173)  (0.031116) 
"Share" médio dos partidos dominantes em 
1996  -0.051823**  -0.050321**  -0.030145  0.004742 

 (0.020896)  (0.020865)  (0.021933)  (0.023628) 

Resultante de desmembramento   0.139961  0.143437***  0.165838*** 

   (0.028252)  (0.029172)  (0.030859) 

Origem de desmembramento   0.027308  0.026334  0.028161 

   (0.024834)  (0.025328)  (0.026677) 

População   -9.90E-
08***  -1.30E-07**  -1.32E-07** 

   (3.47E-08)  (5.22E-08)  (6.43E-08) 
Recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios (média anual)     6.14E-10  1.76E-11 

     (6.55E-10)  (1.05E-09) 

Gastos com saúde (média anual)     -1.94E-10  -2.93E-10 

     (2.65E-10)  (2.76E-10) 

Gastos com educação (média anual)     1.92E-10  2.87E-10 

     (4.02E-10)  (3.44E-10) 

Gastos com investimento (média anual)     3.03E-10  6.99E-10 
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     (4.42E-10)  (5.74E-10) 

Gastos com legislativo (média anual)     -5.12E-10  -8.83E-10 

     (1.25E-09)  (1.00E-09) 

Receita Tributária (média anual)     -1.27E-10  -1.58E-10 

     (1.74E-10)  (3.50E-10) 

Transferências de ICMS (média anual)     4.87E-10**  4.74E-10** 

     (2.24E-10)  (2.35E-10) 

GINI       0.004391 

       (0.035885) 

IDH       -0.049627 

       (0.041702) 

Domicílios com água encanada       -2.31E-07 

       (1.07E-06) 

Óbitos evitáveis       -2.78E-06 

       (3.24E-06) 

Moradores com acesso à coleta de lixo       1.90E-07 

       (2.70E-07) 

Homicídios       9.02E-05 

       (8.17E-05) 
                

R-Quadrado Ajustado 0.470638  0.474095  0.481885  0.496635 

Períodos 3  3  3  3 

Observações Longitudinais 5477  5477  5462  5439 
Total de Observações 15630   15630   14852   13744 
* 10%, ** 5% , *** 1%        

 

 

Tabela 25: Estatística Descritiva: Variáveis Dependentes 

Variável Média Mediana Máximo Mínimo Desvio-
Padrão N 

 
Concentração 
da Câmara 
(HHI) 

0,276557 0,259259 1 0,070707 0,105375 13978 

"Share" 
médio dos 
partidos 
dominantes 
em 1996  

0,261388 0,235294 1 0 0,181164 13978 

"Share" 
médio dos 
partidos 
dominantes 
em 2000  

0,276935 0,272727 1 0 0,175782 13978 

   

Tabela 26: Estatística Descritiva: Variáveis Independentes de Interesse 
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Variável Média Mediana Máximo Mínimo Desvio-
Padrão N 

Envolvimento 
com 
desmembramento 

0,019388 0 1 0 0,137888 13978 

Resultante de 
desmembramento 0,009944 0 1 0 0,099227 13978 

Origem de 
desmembramento 0,009443 0 1 0 0,096721 13978 

 

Tabela 27: Estatística Descritiva: Controles Fiscais 

Variável Média Mediana Máximo Mínimo Desvio-Padrão N 

Gastos com saúde (média 
anual) 2865613,00 571255,00 1,74E+09 1605,00 26311239 13978 

Gastos com educação (média 
anual) 3505436,00 1026355,00 2,31E+09 3249,83 28761745 13978 

Gastos com investimento 
(média anual) 1639200,00 388737,50 1,05E+09 2536,16 15849124 13978 

Gastos com legislativo 
(média anual) 542695,10 152905,90 2,94E+08 0,25 4605456 13978 

Receita Tributária (média 
anual) 2402622,00 77754,93 4,51E+09 1,77 52274258 13978 

Transferências de ICMS 
(média anual) 3439122,00 626681,70 2,39E+09 140,21 30271799 13978 

 

 
Tabela 28: Estatística descritiva: "Shares" dos Partidos nas Câmaras Municipais 

Partido Média Mediana Máximo Mínimo Desvio-Padrão N 

PAN 0,000521 0 0,222222 0 0,007472 13978 

PC do B 0,00266 0 0,444444 0 0,018164 13978 

PCB 7,22E-05 0 0,222222 0 0,002983 13978 

PCO 7,95E-06 0 0,111111 0 0,00094 13978 

PDT 0,066596 0 0,777778 0 0,108693 13978 

PFL 0,1576 0,111111 1.000.000 0 0,158122 13978 

PGT 0,000163 0 0,333333 0 0,004807 13978 

PHS 0,002671 0 1.000.000 0 0,022093 13978 

PL 0,058654 0 1.000.000 0 0,10349 13978 

PMDB 0,196693 0,181818 1.000.000 0 0,164499 13978 

PMN 0,007467 0 0,555556 0 0,034805 13978 

PPB 0,038079 0 0,888889 0 0,100553 13978 

PP 0,076163 0 1.000.000 0 0,124776 13978 

PPS 0,036357 0 0,777778 0 0,081577 13978 

PRN 0,000607 0 0,333333 0 0,009171 13978 
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PRONA 0,000765 0 0,333333 0 0,010027 13978 

PRP 0,007313 0 0,555556 0 0,036814 13978 

PRTB 0,002363 0 0,444444 0 0,020158 13978 

PSB 0,027828 0 0,888889 0 0,074361 13978 

PSDB 0,139449 0,111111 1.000.000 0 0,14764 13978 

PSDC 0,003922 0 0,333333 0 0,025027 13978 

PSD 0,014206 0 0,727273 0 0,056243 13978 

PSN 3,85E-05 0 0,2 0 0,002232 13978 

PST 0,002951 0 0,444444 0 0,022236 13978 

PSTU 2,62E-05 0 0,222222 0 0,002019 13978 

PT do B 0,003092 0 0,444444 0 0,022529 13978 

PTB 0,077872 0 0,777778 0 0,112096 13978 

PTC 0,00186 0 0,555556 0 0,018178 13978 

PTN 0,001844 0 0,444444 0 0,016697 13978 

PT 0,045621 0 0,666667 0 0,082764 13978 

PV 0,006973 0 0,555556 0 0,033307 13978 

 

 

Tabela 29: Estatística Descritiva: Controles Sociais e Econômicos 

Variável Média Mediana Máximo Mínimo Desvio-Padrão N 

Domicílios com água encanada 9031,321 2810,50 3574286 136 59094,18 13978 

Óbitos evitáveis 120,548 19,00 155106 0 1601,69 13978 

Moradores com acesso à coleta 
de lixo 33182,350 10974,00 11174981 516 199399,50 13978 

Homicídios 8,946 1,00 6764 0 105,73 13978 

População 35352,010 11636,50 10886518 768 205600,40 13978 

GINI 0,530 0,530 0,924 0,284 0,070 13978 

IDH 0,583 0,591 0,937 0,125 0,118 13978 
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