Reforma Política

SISTEMA ELEITORAL

FINANCIAMENTO

TEMA TÓPICO

POSICIONAMENTO ACREDITO

RESULTADO

Doações
empresariais

Contra

Evita que interesses não-democráticos
interfiram nos resultados das eleições

Teto absoluto
para doações
individuais

A favor

Evita que um indivíduo que dispõe de mais
recursos tenha poder desproporcional

Financiamento A favor, porém:
público
- O valor deve ser mais baixo que o
atual. Em 2018, o Fundo eleitoral,
recém-criado, será de R$ 1,71 Bi,
enquanto o Fundo Partidário,
distribuído anualmente, será de R$
0,89 Bi e poderá ser usado para
campanhas
- O cidadão deve poder direcionar os
recursos para o partido que lhe
interessar

- Reduz custos de campanha, tornando a
disputa eleitoral mais democrática
- A possibilidade de direcionamento dos
recursos pelos cidadãos torna o processo
mais democrático e cria um incentivo para
a aproximação dos eleitores pelos partidos

Cláusula de
barreira*

A favor, com a implementação gradual que Reduz a elevada fragmentação partidária, a
está prevista, permitindo a renovação
qual produz elevado custo de governabilidade
política

Sistema
eleitoral

Distrital misto

- Parcela eleita majoritariamente garante
proximidade dos eleitores com seus
candidatos
- Parcela eleita proporcionalmente garante
que minorias estejam representadas
- Distritos menores reduzem custo de
campanha

Lista para
parcela
proporcional

Lista fechada, composta:
- Por mulheres e homens,
alternadamente
- Uma pessoa negra a cada dupla

- Fortalece os partidos que hoje são reféns
de indivíduos
- Incentiva a criação de identidade e
programas partidários
- Exigência de mulheres e negros aumenta
diversidade

Possibilidade
A favor
de
candidaturas
independentes
e listas cívicas

Quebra o monopólio dos partidos ao tornar
possível a candidatura, ainda que sem a
filiação partidária
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GOVERNANÇA DOS PARTIDOS

SISTEMA ELEITORAL

TEMA TÓPICO

POSICIONAMENTO ACREDITO

RESULTADO

Coligações em
eleições
proporcionais

Contra

- Garante que o voto do eleitor seja
destinado ao partido de sua escolha
- Desincentiva partidos “de aluguel”, sem
identidade ideológica
- Reduz a elevada fragmentação partidária,
a qual produz elevado custo de
governabilidade

Prévias

Devem ser obrigatórias

- Torna os partidos mais democráticos e
reduz poder dos “caciques”
- Legitima os candidatos escolhidos para a
lista fechada

Eleições
periódicas da
direção

Devem ser obrigatórias

Torna os partidos mais democráticos e reduz
poder dos “caciques”

Transparência
decisória e
financeira

Devem ser obrigatórias

Torna o processo partidário transparente e
possível de ser auditado pela sociedade
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