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Votação do Impeachment na Câmara dos Deputados – Codebook 

Breve nota aos usuários 

Banco de dados da votação de adminssibilidade do processo de Impeachment da 
Presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, no dia 17 de abril de 2016. 
Nele disponibilizamos variáveis referentes à votação do impeachment pelos 
deputados federais e variáveis eleitorais referentes aos parlamentares. 

 

Informações Técnicas 

N   513 

Variáveis         26 

Extensão  .sav (SPSS) 

Fonte:  Câmara dos Deputados <www2.camara.leg.br> 

   Tribunal Superior Eleitoral <www.tse.jus.br> 

 

Quadro 1. Codebook: Votação do Impeachment na Câmara dos Deputados 

# Variável Tipo Rótulo Valores Descrição 

01 nome_civil Texto Nome civil do parlamentar  Nome do parlamentar (Deputado Federal) 

02 nome_parl Texto Nome como o parlamentar é 
conhecido  Nome do parlamentar (Deputado Federal) 

como é conhecido 

03 sexo Categórica Sexo 1=Masculino 
2=Feminino Sexo do parlamentar 

04 uf Texto                       Unidade da Federação  Unidade da Federação de Origem do 
parlamentar 

05 partido Texto Partido político do parlamentar  Partido político do Parlamentar no 
momento da votação do Impeachment 

06 indica_bancad Categórica	 Indicação da bancada partidária de 
como votar 

1=Liberado 
2=Não 
3=Sem informação 
4=Sim 

Indica se o parlamentar teve indicação 
partidária de como votar pelo processo de 
imeachment 

07 voto_impeach Categórica	 Como votou pelo impeachment 

1 = Sim 
2 = Não  
3 = Abstenção  
4 = Falta 

Voto do parlamentar pela admissibilidade 
do impeachment   

08 sit_cand_elei Categórica	 Descrição da situação do 
parlamentar na eleição 

1=Eleito  
2=Suplente  

Indica a condição do parlamentar em 
função à vaga que ocupa 

09 colig_elei Texto Coligação eleitoral do parlamentar  Coligação a qual o parlamentar pertenceu 
na Eleição 

10 votacao Numérica Votação total do parlamentar  Indica a quantidade total de votos 
conquistados pelo parlamentar na eleição 

11 n_mandat Numérica Número de mandatos do 
parlamentar  Indica a quantidade de mandatos como 

deputado federal do parlamentar 
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12 total_votos_uf Numérica Total de votos da Unidade da 
Federação  Indica a quantidade de votos da Unidade 

de Federação em 2014 

13 perc_voto_cand_uf Numérica Percentual de votos do candidato na 
Unidade da Federação  Indica o percentual de votos conquistados 

pelo parlamentar nas Eleições 2014 

14 mun_mais_vota Texto Município onde o parlamentar foi 
mais votado  Indica o nome do município onde o 

parlamentar foi mais votado 

15 cod_tse_mun Texto Código TSE do Município onde o 
parlamentar foi mais votado  Indica o código do município na base de 

dados no TSE 

16 total_votos_mun Numérica Total de votos no Município onde o 
parlamentar foi mais votado  

Indica o total de votos do parlamentar 
onde ele foi mais votado nas Eleições 
2014 

17 perc_vot_mun Numérica Percentual de votos no Município 
onde o parlamentar foi mais votado  

Indica o percentual de votos no município 
onde o parlamentar foi mais votado nas 
Eleições 2014 

18 hh Numérica Índice Herfindahl-Hirschman  Índica a concentração de votos do 
parlamentar nas Eleições 2014 

19 gastos_camp Numérica Gastos de campanha (R$)  Indica o gasto total de campanha do 
parlamentar nas Eleições 2014 

20 valor_voto Numérica Valor do Voto (R$)  Indica o valor médio do voto do 
parlamentar nas Eleições 2014 

21 migracao Dummy Migrou de partido? 0= Não 
1= Sim 

Indica se o parlamentar migrou de partido 
político após Eleições 2014 

22 data_migr Data  Data da migração  Apresenta a data da migração partidária, 
caso tenho acontecido  

23 comissao Dummy Pertenceu à Comissão Especial do 
Impeachment 

1= Não 
2= Sim 

Indica se o parlamentar pertenceu à 
Comissão Especial de Impeachment 

24 indicacao_comiss Texto Indicação na Comissão Especial do 
Impeachment feita por  

Informa por qual partido ou bloco 
partidário o parlamentar foi indicado para 
a Comissão Especial do Impeachment 

25 condicao_comiss Categórica	 Condição da Comissão Especial do 
Impeachment 

1= Titular 
2= Suplente 
3= Não se aplica 

Indica se o parlamentar pertenceu ou não 
à Comissão Especial do Impeachment e 
qual a sua condição nessa comissão. 

26 vota_comiss Categórica	 Votação na Comissão Especial do 
Impeachment 

1= Sim 
2= Não 
3= Não se aplica 

Indica como o parlamentar votou na 
Comissão Especial de Impeachment 

 

	

	

Como citar esse banco de dados:  
Silva, D.; Meireles, F.; Alves, S. Paranhos, R.; Nascimento, W.; Calheiros, E. 
(2016). Banco de dados: Votação do impeachment na Câmara dos Deputados. 
Grupo de Pesquisa Cidadania e Políticas Públicas (GPCPP/UFAL). Disponível em: 
<http://www.gcpp.com.br/bdimpeachment/>. Acesso em: dia/mês/ano 
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