
Manifesto sobre a Reforma Partidário-Eleitoral em curso no Congresso Nacional

Nós, organizações da sociedade civil e especialistas que subscrevemos este manifesto,
vimos a público para defender que alterações nas regras de funcionamento do sistema
político brasileiro sejam realizadas com transparência e ampla participação social.

Para isso, é preciso garantir que:

1. Todos os interessados sejam ouvidos e tenham suas demandas efetivamente
consideradas;

2. Nenhuma mudança seja votada sem que a sociedade tenha tempo para avaliar
o que está em jogo;

3. Audiências públicas sejam realizadas pelo Parlamento antes e depois da
apresentação das propostas de texto legislativo;

4. Sejam envolvidos diversos segmentos da sociedade, promovendo estudos sobre
os impactos de cada proposta, assim como reflexões e debates dentro e fora do
Congresso Nacional; e

5. A sociedade possa conhecer com clareza a posição de cada partido e
parlamentar com relação a cada proposta apresentada.

Entendemos também que é preciso preservar as conquistas e avanços democráticos das
últimas décadas, especialmente quanto a inclusão e representatividade dos diferentes
segmentos da sociedade brasileira no sistema político, assim como regras e procedimentos que
têm aprimorado a transparência e a integridade de partidos e campanhas eleitorais.

Nesse sentido, consideramos que, independentemente do resultado final, a reforma política
em curso no Congresso Nacional, em alterações de nível constitucional e legal, deve:

1. Preservar e aprimorar mecanismos legais e infralegais para promoção do
aumento da participação e inserção de mulheres, negros e demais grupos
subrepresentados na política institucional;

2. Garantir que propostas que modifiquem radicalmente o sistema eleitoral, tais
como o chamado Distritão, sejam discutidas após a pandemia;

3. Manter as regras que instituíram a chamada cláusula de desempenho e a
vedação de coligações em eleições proporcionais tal como aprovadas em 2017
(Emenda Constitucional nº 97);

4. Preservar a urna e o sistema eletrônicos de votação e apuração;
5. Preservar os mecanismos de transparência de contas eleitorais e partidárias

implementados pela Justiça Eleitoral, especialmente o Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais (SPCE), o DivulgaCand e a publicação das contas
eleitorais a cada 72h, assim como o Sistema de Prestação de Contas Anuais
(SPCA) e o DivulgaSPCA;



6. Preservar as regras de transparência previstas na legislação e nas resoluções
da Justiça Eleitoral, tais como a obrigação de que as instituições financeiras
insiram CPF ou CNPJ de doadores de campanha nos respectivos extratos
bancários (Art. 22, Inciso II, Lei 9.504/1997);

7. Aumentar a transparência partidária com informação mais frequente de
contas à Justiça Eleitoral, garantindo a respectiva transparência desses
dados;

8. Rejeitar qualquer diminuição de transparência sobre o funcionamento e o
financiamento de partidos e campanhas eleitorais, inclusive pela utilização da
Lei Geral de Proteção de Dados ou do Marco Civil da Internet;

9. Manter e aprimorar a transparência sobre os recursos recebidos pelos
partidos para financiamento de campanhas pela definição e divulgação de
critérios objetivos para distribuição do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha como condição para seu recebimento (Art. 16-C, § 7º, Lei
9.504/1997); e

10. Promover a integridade nos partidos e campanhas eleitorais por meio do
disciplinamento de doações estimáveis em dinheiro, assim como de doações e
gastos em espécie.

Assinam (atualizado em 08/05):

Transparência Partidária

Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP)

Instituto Tecnologia e Sociedade

Transparência Brasil

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)

Livres

Instituto Não Aceito Corrupção

Transparência Internacional - Brasil

Movimento Acredito

Vote Nelas

RenovaBr

Observatório Social do Brasil

Movimento Agora



Aliança Nacional LGBTI+

Fundação Tide Setúbal

Fundação Avina

Delibera Brasil

Kurytiba Metropole

TETO Brasil

Instituto Soma Brasil

Engenheiros Sem Fronteiras - Brasil

Zanza Lab

Especialistas (atualizado em 08/05):

Jairo Nicolau, doutor em Ciência Política pelo IUPERJ e professor titular do CPDOC da FGV

Davi Moreira, doutor em Ciência Política pela USP

Violeta Sarti Caldeira, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná

Rafael Nunes Magalhães, doutor em Ciência Política pela USP

Paulo Roberto da Silva Cordeiro, doutorando em Ciência da Computação na UFC

Maria Goretti Dal Bosco, doutora em Direito (UFSC), professora da Faculdade de Direito da
UFPB

Vítor Oliveira, mestre em Ciência Política pela USP e professor da Formação Executiva em
Advocacy e Políticas Públicas da FGV

Lara Mesquita, doutora em Ciência Política pelo IESP/UERJ e pesquisadora do Centro de
Política e Economia do Setor Pùblico - FGV Cepesp

Bruno Bolognesi, cientista político, professor na Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Thiago Rodrigues Silame, cientista político e professor na Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG)

João Paulo Saraiva Leão Viana, doutor em Ciência Política pela UNICAMP. Professor da
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)


