
Histórico eleitoral dos candidatos ao Governo do Distrito Federal na eleição 2014: 
 

Agnelo (PT) - 13: 
  
1990: eleito Deputado Distrital pelo PCdoB com 4.387 votos (0,64 % dos votos válidos), 13º 
mais votado, 5º da coligação (atrás de Carlos Alberto, Abadia, Jonas Vettoraci e Benício 
Tavares). 
 
1994: eleito Deputado Federal pelo PCdoB com 23.979 votos (3,84 % dos votos válidos), 7º 
mais votado, 3º na coligação (atrás de Chico Vigilante e Augusto Carvalho). 
 
1998: eleito Deputado Federal pelo PCdoB com 65.752 votos (6,58 % dos votos válidos), 5º 
mais votado, 1º na coligação. 
 
2002: eleito Deputado Federal pelo PCdoB com 95.879 votos (7,85 % dos votos válidos), 4º 
mais votado, 2º na coligação após Maninha. 
 
2006: não eleito para Senador pelo PCdoB com 544.313 votos (42,93 % dos votos válidos). A 
única vaga ficou com Roriz. 
 
2010: eleito Governador pelo PT com 676.394 votos no 1º turno (48,41 % dos votos válidos) e 
875.612 votos no 2º turno (66,10 % dos votos válidos). 
 
2014: Candidato à reeleição pelo PT. 
 
 

Arruda (PR) - 22: 
 
1994: eleito Senador pelo PP com 301.194 votos (16,45 % dos votos válidos). Havia duas vagas 
para Senador, o outro eleito, mais votado, foi Lauro Campos (PT) com 352.464 votos. 
 
1998: 3º colocado no 1º turno para Governador pelo PSDB com 178.212 votos (17,84 % dos 
votos válidos), atras de Cristovam e Roriz. 
 
2002: eleito Deputado Federal pelo PFL com 324.248 votos (26,56 % dos votos válidos), mais 
votado. 
 
2006: eleito Governador pelo DEM no 1º turno com 663.364 votos (50,38 % dos votos válidos), 
3º colocado atrás de Cristovam e Roriz. 
 
2010: não foi candidato, sem filiação partidária. 
 
 
 
 



Pitiman (PSDB) - 45: 
 
2010: Eleito Deputado Federal pelo PMDB com 51.491 votos (3,66 % dos votos válidos), mais 
votado da coligação. 
 
 

Perci Marrara (PCO) – 29: 
 
2006: Candidata a Deputada Distrital pelo PCO com 180 votos. 
 
2010: Candidata a Deputado Federal pelo PCO, com registro indeferido. Obteve 505 votos. 
 
 

Rollemberg (PSB) – 40: 
 
1990: Suplente de Deputado Distrital pelo PSB com 2.031 votos (0,30 % dos votos válidos) , 59º 
mais votado, 16º da coligação 
 
1994: Suplente de Deputado Distrital pelo PSB com 4.557 votos (0,67 % dos votos válídos), 39º 
mais votado, 8º da coligação atrás de Pedro Celso, Magela, Maninha, Lucia Carvalho, Wasny, 
Claudio Monteiro e Cafu. 
 
1998: Eleito Deputado Distrital pelo PSB com 15.942 votos (1,59 % dos votos válidos), 5º mais 
votado, 1º da coligação. 
 
2002: 4º colocado no 1º turno para Governador com 82.369 votos (6,79 % dos votos válidos), 
atrás de Roriz, Magela e Benedito Domingos. 
 
2006: Eleito Deputado Federal pelo PSB com 55.917 votos (4,25 % dos votos válidos), 9º mais 
votado, 2º da coligação atrás de Magela . 
 
2010: Eleito Senador pelo PSB com 738.575 votos (33,03 % dos votos válidos). Havia duas 
vagas para Senador, o outro eleito, mais votado, foi Cristovam Buarque com 833.480 votos. 
 
 

Toninho do PSOL – 50: 
 
2006: 4º colocado no 1º turno para Governador pelo PSOL com 55.898 votos (4,24 % dos votos 
válidos), atrás de Arruda, Abadia e Arlete. 
 
2010: 3º colocado no 1º turno para Governador pelo PSOL com 199.095 votos (14,25 % dos 
votos válidos), atrás de Agnelo e Weslian Roriz. 
 
 


