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Agenda Brasil Sustentável 
 

Propostas dos candidatos à Presidência da República 
 
Eixo - Reforma Política e Fortalecimento da Democracia 

  
Síntese do Conteúdo da Agenda Brasil Sustentável no Eixo: 

 

• Reforma eleitoral que aborde: 

� Um novo modelo de financiamento de campanhas e de partidos políticos; 

� Barateamento das campanhas eleitorais; 

� Criação de mecanismos que garantam a diversidade no congresso (mulheres, 

negros, indígenas); 

• Nova regulamentação de mecanismos de democracia direta e aperfeiçoamento da 

democracia participativa; 

• Implementação de mecanismos de controle social e prestação de contas; 

• Novo marco regulatório para as organizações da sociedade civil; 

• Democratização dos partidos políticos, do sistema de Justiça, da informação e da 

comunicação. 
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1. Matriz comparativa 
Propostas ou posições dos Programas/Diretrizes dos Candidatos em relação ao tema Mudanças Climáticas 

 

Temas Aécio Neves Dilma Rousseff 

Reforma eleitoral 

Compromissos 
O espaço de debate da reforma política se dará no 
Congresso Nacional, que poderá aprovar a convocação 
de referendos ou plebiscitos, como define a 
Constituição. 
Estabelecimento de diálogo com a sociedade brasileira 
sobre a importância e a urgência da reforma política. 
A reforma política não implicará prorrogação de 
qualquer mandato. 
A reforma política vai garantir espaços para que as 
minorias tenham condições de realizarem suas defesas e 
apresentarem suas propostas. 
As propostas de alterações nas regras eleitorais vigentes 
devem ser planejadas para que comecem a valer a partir 
da eleição de 2018 e se consolidem na eleição de 2022. 
Redefinição dos critérios de uso das medidas 
provisórias. 
Propostas: 
Fim da reeleição para presidente da República, 
governadores e prefeitos 
Mandatos de cinco anos para todos os cargos do 
Executivo e Legislativo com a unificação do período da 
eleição e dos mandatos. 
Voto distrital misto: os estados seriam divididos em 
distritos. Uma parte dos candidatos ao Legislativo seria 
eleita pelo distrito, como se fosse uma eleição 
majoritária. A outra parte seria eleita mediante a 
votação em lista definida pelo partido. 
Fim das coligações proporcionais nas eleições para 
deputado federal, estadual e vereador. 
Reduzir o número de suplentes para o Senado, de dois 
para um. 
Cláusula de desempenho: mínimo eleitoral, pela qual 
um partido deve ter um percentual mínimo de votos em 

Para nós é urgente e necessária uma ampla e profunda 
reforma política cujo objetivo é resolver as distorções 
do nosso sistema representativo. Para assegurá-la será 
imprescindível a participação popular, por meio de um 
plebiscito que defina a posição majoritária sobre os 
principais temas.  
Para nós, valores e representatividade são temas que, 
aliados ao combate sem tréguas à corrupção, devem 
fazer parte da urgente transformação do sistema 
político e eleitoral brasileiro.  
Sem dúvida, melhorar a representatividade política, 
aprimorar o sistema eleitoral, tornar a política mais 
transparente são as respostas mais evidentes que 
podemos dar a essa questão.  
Precisamos oxigenar o nosso sistema eleitoral, definindo 
regras claras de financiamento.  
O cidadão deve ter mecanismos de controle mais 
abrangentes sobre os seus representantes bem como 
mais espaços para participar das decisões do governo 
em todos os níveis.  
Mais ética, mais democracia, mais oportunidade de 
participar e ser ouvido.  
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uma quantidade determinada de estados para que 
acesse os benefícios partidários, como representação na 
Câmara dos Deputa dos, indicação de líder de bancada, 
fundo partidário e tempo de TV, entre outros. 
Mudança da regra para concessão de tempo de TV para 
propaganda eleitoral: em uma eleição majoritária, 
seriam computados os tempos de TV dos partidos que 
compõem a chapa, ou seja, do candidato e seu vice. 
 

Democracia direta e participativa 

 
Radicalizar a democracia brasileira. 
Restaurar valores e ideais caros aos brasileiros: ética, 
dignidade, honra, solidariedade, transparência. 
Estabelecer canais de diálogo e interação institucional 
com movimentos de representação da sociedade civil, 
como sindicatos, instituições classistas e movimentos 
sociais. 
Potencialização da utilização de ferramentas de governo 
eletrônico, trazendo a administração pública federal 
para patamares contemporâneos de interação com o 
cidadão. 
Viabilizar canais de relacionamento personalizado entre 
o governo e o cidadão nas diversas demandas, 
especialmente nas áreas de educação, saúde, segurança 
e assistência 
 

O segundo governo Dilma buscará também promover 
um novo ciclo de avanços institucionais, destinado a 
eliminar os gargalos historicamente impostos às formas 
de representação política e ao acesso democrático a 
direitos de toda a população. Ampliar a democracia 
política é um objetivo que anda junto com o 
compromisso de aumentar cada vez mais a democracia 
econômica – a distribuição de renda e a eliminação da 
pobreza. Além das medidas que serão tomadas de 
aprofundamento da democracia, soma-se o Sistema 
Nacional de Participação Popular, que terá a função de 
consolidar as formas de participação colocadas em 
prática nos governos Lula e Dilma e institucionalizá-las. 
A proposta é transformar a participação popular em 
uma cultura de gestão e as novas tecnologias permitem 
ampliar e estimular o debate da população. As 
instâncias de participação não são conflitantes com as 
atribuições do Poder Legislativo. 
Elas são espaços de debate que não interferem com 
nenhuma das atribuições institucionais dos poderes da 
República. São importantes porque o Brasil precisa 
sempre de mais, e nunca menos democracia 

Mecanismos de controle social e 
prestação de contas 

Radicalizar a democracia brasileira. 
Garantir a lisura e a transparência no trato do interesse 
público, o respeito aos direitos da cidadania e assegurar 
o pleno cumprimento dos deveres do Estado. 
Aumentar a transparência nos atos do poder público, de 
forma a garantir o livre acesso dos cidadãos a decisões 
do Estado. 
Ampliação dos mecanismos de transparência e 
participação popular. 

O cidadão deve ter mecanismos de controle mais 
abrangentes sobre os seus representantes bem como 
mais espaços para participar das decisões do governo 
em todos os níveis.  
Mais ética, mais democracia, mais oportunidade de 
participar e ser ouvido.  
Este é um dos clamores de todos os cidadãos no Brasil e 
também pelo mundo a fora.  
Essa nova etapa de mudanças institucionais reforça as 
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Utilizar as redes sociais para potencializar os 
mecanismos de participação da sociedade na 
formulação, execução e controle das políticas públicas. 
 
 

implementadas nos outros três mandatos de governos 
do PT e de seus aliados : a criação na sua configuração 
atual da Controladoria Geral da União – CGU; a criação 
do Portal da Transparência, que facilita o 
acompanhamento de políticas públicas pela sociedade; 
a afirmação da Polícia federal como uma polícia de 
Estado, autônoma e republicana, que não persegue 
inimigos ou protege amigos; a edição da Lei de acesso à 
informação; a institucionalização de um organismo com 
o objetivo de traçar políticas e formular propostas 
unificadas de combate à corrupção e à lavagem de 
dinheiro, - a Estratégia Nacional de Combate a 
Corrupção e Lavagem de Dinheiro – ENCCLA; a 
nomeação de Procuradores da República que 
garantiram, de fato, a plena autonomia funcional ao 
Ministério Público Federal; a instituição da Comissão da 
Verdade, que exerce o papel histórico de resgatar a 
memória dos brasileiros que lutaram contra a ditadura 
militar. 
No segundo Governo Dilma vamos ampliar as medidas 
já tomadas ao longo destes anos. Devemos propiciar a 
criação de mecanismos que transfiram estas conquistas 
institucionais também para o âmbito de estados e 
municípios. Por meio do Governo Digital, vamos utilizar 
cada vez mais a internet para que o cidadão 
acompanhe, com facilidade e transparência, a 
destinação dos recursos públicos.  
 

Novo marco regulatório para as OSC's 

Compromissos: 
Consolidação, de forma objetiva e democrática, dos 
entendimentos relativos ao marco regulatório das 
organizações da sociedade civil. 
Definição de uma área técnica responsável por 
desenvolver melhorias e coordenar os modelos de 
parceria entre o poder público e as organizações do 
terceiro setor, incluindo a formulação de estratégias 
para capacitação e qualificação do setor. 
Introdução de um modelo de certificação de qualidade 
e resultado para as organizações do terceiro setor, 
como forma de apoiar e reconhecer o seu importante 

Não cita o marco, mas foi no governo da candidata que 
foi sancionada a lei do novo marco regulatório para as 
OSCs e sub-entende-se sua implantação. 
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trabalho. 
Garantia de que a contratação ou destinação de 
recursos ao terceiro setor vai requerer a sua gestão 
profissional, com transparência pública dos objetivos e 
resultados obtidos. 
Estabelecimento de meios de controle e fiscalização 
periódica da aplicação de recursos públicos geridos 
pelas organizações sem fins lucrativos, com foco 
principal nos resultados sociais obtidos. 
Divulgação de ações com resultados consistentes, para 
que possam ser desenvolvidas por outras organizações 
em diferentes estados e municípios. 
Garantia de formação continuada em gestão e 
metodologias sociais para trabalhadores de 
organizações do terceiro setor. 
Reconhecimento de que as organizações do terceiro 
setor serão tratadas como parceiras contínuas para o 
desenvolvimento do Brasil. 
Propostas: 
Realizar o censo nacional do terceiro setor, que 
permitirá fazer um diagnóstico seguro, com informações 
úteis para direcionar a aplicação de recursos nas áreas 
sociais, educacionais, de saúde, culturais e ambientais 
em condições que atendam s princípios constitucionais 
da economicidade e razoabilidade. 
Estimular as universidades brasileiras a criar cursos de 
Tecnólogos em Gestão de Organizações do Terceiro 
Setor. 
Criar banco nacional de currículos de trabalhadores do 
terceiro setor.  
Criar um portal do terceiro setor, centralizando e dando 
transparência a todas as informações relativas a esta 
temática. 
Aperfeiçoar o Certificação de Entidade Beneficente de 
Assistência Social (Cebas), nas áreas da assistência 
social, educação e saúde, bem como ampliar para as 
áreas de esporte, cultura e trabalho. 
Estado Democrático 
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Democratização dos partidos políticos, 
do sistema de Justiça, da informação e 
da comunicação. 

Não cita, apenas ações em alguns eixos não detalhadas: 
Fortalecer e aperfeiçoar as instituições, para que, com a 
necessária autonomia, possam exercer seu papel na 
defesa da sociedade. 
Garantir a lisura e a transparência no trato do interesse 
público, o respeito aos direitos da cidadania e assegurar 
o pleno cumprimento dos deveres do Estado. 
Aprofundar a defesa das liberdades, em especial a de 
imprensa, valor fundamental da democracia brasileira. 
Aumentar a transparência nos atos do poder público, de 
forma a garantir o livre acesso dos cidadãos a decisões 
do Estado. 
Estabelecer canais de diálogo e interação institucional 
com movimentos de representação da sociedade civil, 
como sindicatos, instituições classistas e movimentos 
sociais. 
 
 

Não cita, mas fala da redemocratização política via 
reforma política . 
Comunicação: 
Vamos continuar implementando o Marco Civil da 
internet, que é um dos mais avançados do mundo. 
Nosso Marco Civil dá aos usuários garantias 
fundamentais como a liberdade de expressão, o 
respeito aos direitos humanos e à privacidade do 
cidadãos, assegurando a neutralidade da rede frente a 
interesses comerciais ou de qualquer espécie. 
O objetivo do Marco Civil é fazer com que a Internet 
continue sendo um espaço aberto à liberdade de 
expressão, à inovação e ao desenvolvimento social e 
econômico. 
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Conteúdos do Documentos de Compromissos dos Candidatos (Programas, 

Planos, Diretrizes etc.) relacionados a Reforma Política e o Fortalecimento 

da Democracia  

Aécio Neves - programa de governo 

Disponível em:  

http://aecioneves.com.br/downloads/plano-de-governo/plano_governo.pdf  

Cidadania  

Página 89 (146) Terceiro Setor 

Compromissos: 

• Consolidação, de forma objetiva e democrática, dos entendimentos relativos 

ao marco regulatório das organizações da sociedade civil. 

• Definição de uma área técnica responsável por desenvolver melhorias e 

coordenar os modelos de parceria entre o poder público e as organizações 

do terceiro setor, incluindo a formulação de estratégias para capacitação e 

qualificação do setor. 

• Introdução de um modelo de certificação de qualidade e resultado para as 

organizações do terceiro setor, como forma de apoiar e reconhecer o seu 

importante trabalho. 

• Garantia de que a contratação ou destinação de recursos ao terceiro setor 

vai requerer a sua gestão profissional, com transparência pública dos 

objetivos e resultados obtidos. 

• Estabelecimento de meios de controle e fiscalização periódica da aplicação 

de recursos públicos geridos pelas organizações sem fins lucrativos, com 

foco principal nos resultados sociais obtidos. 

• Divulgação de ações com resultados consistentes, para que possam ser 

desenvolvidas por outras organizações em diferentes estados e municípios. 

• Garantia de formação continuada em gestão e metodologias sociais para 

trabalhadores de organizações do terceiro setor. 
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• Reconhecimento de que as organizações do terceiro setor serão tratadas 

como parceiras contínuas para o desenvolvimento do Brasil. 

Propostas: 

• Realizar o censo nacional do terceiro setor, que permitirá fazer um 

diagnóstico seguro, com informações úteis para direcionar a aplicação de 

recursos nas áreas sociais, educacionais, de saúde, culturais e ambientais em 

condições que atendam s princípios constitucionais da economicidade e 

razoabilidade. 

• Estimular as universidades brasileiras a criar cursos de Tecnólogos em 

Gestão de Organizações do Terceiro Setor. 

• Criar banco nacional de currículos de trabalhadores do terceiro setor.  

• Criar um portal do terceiro setor, centralizando e dando transparência a 

todas as informações relativas a esta temática. 

• Aperfeiçoar o Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(Cebas), nas áreas da assistência social, educação e saúde, bem como 

ampliar para as áreas de esporte, cultura e trabalho. 

Estado Democrático 

Página 5 (215) 

• Restaurar valores e ideais caros aos brasileiros: ética, dignidade, honra, 

solidariedade, transparência. 

• Colocar o poder público a serviço da coletividade e dos interesses da nação. 

• Radicalizar a democracia brasileira. 

• Fortalecer e aperfeiçoar as instituições, para que, com a necessária 

autonomia, possam exercer seu papel na defesa da sociedade. 

• Resgatar o respeito entre poderes e instituições autônomas, restringindo, 

por exemplo, o uso de instrumentos atípicos, como as medidas provisórias, 

que usurpam prerrogativas legais do Legislativo. 

• Combater de maneira intransigente a corrupção. 
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• Garantir a lisura e a transparência no trato do interesse público, o respeito 

aos direitos da cidadania e assegurar o pleno cumprimento dos deveres do 

Estado. 

• Aprofundar a defesa das liberdades, em especial a de imprensa, valor 

fundamental da democracia brasileira. 

• Aumentar a transparência nos atos do poder público, de forma a garantir o 

livre acesso dos cidadãos a decisões do Estado. 

• Estabelecer canais de diálogo e interação institucional com movimentos de 

representação da sociedade civil, como sindicatos, instituições classistas e 

movimentos sociais. 

• Estabelecer absoluto compromisso com a firme defesa dos direitos humanos 

e com o respeito aos direitos das minorias. 

Gestão Pública 

Página 8 (218) 

Compromissos 

• Reestruturação do planejamento governamental. 

• Reorganização institucional da administração pública federal. 

• Implantação de gestão meritocrática por meio de avaliações de 

desempenhos institucional e individual. 

• Criação de modelo de governança por resultados.  

• Desenvolvimento de metodologias de controles focados nos resultados. 

• Busca de parcerias com o setor privado para o desenvolvimento de 

investimentos de interesse público. 

• Modernização das compras e contratações governamentais. 

• Utilização de critérios de sustentabilidade nas compras governamentais. 

• Fomento à participação de micro e pequenas empresas nas compras 

governamentais para geração de empregos locais. 

• Potencialização da utilização de ferramentas de governo eletrônico, 

trazendo a administração pública federal para patamares contemporâneos 

de interação com o cidadão. 
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• Combate intransigente a toda forma de corrupção e ao aparelhamento da 

máquina pública.  

• Ampliação dos mecanismos de transparência e participação popular. 

Propostas 

• Utilizar as redes sociais para potencializar os mecanismos de participação da 

sociedade na formulação, execução e controle das políticas públicas. 

• Potencializar a utilização pelas empresas, cidadãos e empreendedores do 

ativo econômico que é o conjunto dos dados e informações produzidas pelo 

Estado através do processamento e disponibilização desse acervo via 

internet (dados abertos). 

• Viabilizar canais de relacionamento personalizado entre o governo e o 

cidadão nas diversas demandas, especialmente nas áreas de educação, 

saúde, segurança e assistência.  

• Modernizar a Lei 8666/93 para reduzir gargalos nas aquisições, nas obras, 

adequando os processos de aquisição e alienação aos padrões tecnológicos 

contemporâneos. 

Reforma Política - Página 32 (242) 

Compromissos 

• O espaço de debate da reforma política se dará no Congresso Nacional, que 

poderá aprovar a convocação de referendos ou plebiscitos, como define a 

Constituição. 

• Estabelecimento de diálogo com a sociedade brasileira sobre a importância 

e a urgência da reforma política. 

• A reforma política não implicará prorrogação de qualquer mandato. 

• A reforma política vai garantir espaços para que as minorias tenham 

condições de realizarem suas defesas e apresentarem suas propostas. 

• As propostas de alterações nas regras eleitorais vigentes devem ser 

planejadas para que comecem a valer a partir da eleição de 2018 e se 

consolidem na eleição de 2022. 

• Redefinição dos critérios de uso das medidas provisórias. 
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Propostas: 

• Fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos 

• Mandatos de cinco anos para todos os cargos do Executivo e Legislativo 

com a unificação do período da eleição e dos mandatos. 

• Voto distrital misto: os estados seriam divididos em distritos. Uma parte dos 

candidatos ao Legislativo seria eleita pelo distrito, como se fosse uma 

eleição majoritária. A outra parte seria eleita mediante a votação em lista 

definida pelo partido. 

• Fim das coligações proporcionais nas eleições para deputado federal, 

estadual e vereador. 

• Reduzir o número de suplentes para o Senado, de dois para um. 

• Cláusula de desempenho: mínimo eleitoral, pela qual um partido deve ter 

um percentual mínimo de votos em uma quantidade determinada de 

estados para que acesse os benefícios partidários, como representação na 

Câmara dos Deputa dos, indicação de líder de bancada, fundo partidário e 

tempo de TV, entre outros. 

• Mudança da regra para concessão de tempo de TV para propaganda 

eleitoral: em uma eleição majoritária, seriam computados os tempos de TV 

dos partidos que compõem a chapa, ou seja, do candidato e seu vice. 

Dilma Rousseff - Programa de governo (diretrizes) 

Disponível em: https://programadegoverno.dilma.com.br/pgp/index.php 

Reforma Política Página 30 

Para nós é urgente e necessária uma ampla e profunda reforma política cujo objetivo é 

resolver as distorções do nosso sistema representativo. Para assegurá-la será 

imprescindível a participação popular, por meio de um plebiscito que defina a posição 

majoritária sobre os principais temas.  

Para nós, valores e representatividade são temas que, aliados ao combate sem tréguas 

à corrupção, devem fazer parte da urgente transformação do sistema político e 

eleitoral brasileiro.  
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Sem dúvida, melhorar a representatividade política, aprimorar o sistema eleitoral, 

tornar a política mais transparente são as respostas mais evidentes que podemos dar a 

essa questão.  

Precisamos oxigenar o nosso sistema eleitoral, definindo regras claras de 

financiamento.  

O cidadão deve ter mecanismos de controle mais abrangentes sobre os seus 

representantes bem como mais espaços para participar das decisões do governo em 

todos os níveis.  

Mais ética, mais democracia, mais oportunidade de participar e ser ouvido.  

Este é um dos clamores de todos os cidadãos no Brasil e também pelo mundo a fora.  

Essa nova etapa de mudanças institucionais reforça as implementadas nos outros três 

mandatos de governos do PT e de seus aliados : a criação na sua configuração atual da 

Controladoria Geral da União – CGU; a criação do Portal da Transparência, que facilita 

o acompanhamento de políticas públicas pela sociedade; a afirmação da Polícia federal 

como uma polícia de Estado, autônoma e republicana, que não persegue inimigos ou 

protege amigos; a edição da Lei de acesso à informação; a institucionalização de um 

organismo com o objetivo de traçar políticas e formular propostas unificadas de 

combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, - a Estratégia Nacional de Combate a 

Corrupção e Lavagem de Dinheiro – ENCCLA; a nomeação de Procuradores da 

República que garantiram, de fato, a plena autonomia funcional ao Ministério Público 

Federal; a instituição da Comissão da Verdade, que exerce o papel histórico de resgatar 

a memória dos brasileiros que lutaram contra a ditadura militar. 

No segundo Governo Dilma vamos ampliar as medidas já tomadas ao longo destes 

anos. Devemos propiciar a criação de mecanismos que transfiram estas conquistas 

institucionais também para o âmbito de estados e municípios. Por meio do Governo 

Digital, vamos utilizar cada vez mais a internet para que o cidadão acompanhe, com 

facilidade e transparência, a destinação dos recursos públicos.  

Combater a impunidade de corruptores e corruptos, por meio de mudanças na nossa 

legislação, especialmente por meio de uma reforma de nosso processo penal, é uma 

meta que teremos forte empenho em cumprir. Estruturar ainda mais e ampliar a 

eficiência dos órgãos públicos que têm por competência o enfrentamento e a   

investigação da improbidade e o desvio de recursos é um compromisso que 
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continuaremos a manter permanentemente com a sociedade brasileira, 

independentemente dos interesses políticos e econômicos que possam vir a ser 

afetados. 

Participação Popular Página 33 

O segundo governo Dilma buscará também promover um novo ciclo de avanços 

institucionais, destinado a eliminar os gargalos historicamente impostos às formas de 

representação política e ao acesso democrático a direitos de toda a população. Ampliar 

a democracia política é um objetivo que anda junto com o compromisso de aumentar 

cada vez mais a democracia econômica – a distribuição de renda e a eliminação da 

pobreza. Além das medidas que serão tomadas de aprofundamento da democracia, 

soma-se o Sistema Nacional de Participação Popular, que terá a função de consolidar 

as formas de participação colocadas em prática nos governos Lula e Dilma e 

institucionalizá-las. A proposta é transformar a participação popular em uma cultura de 

gestão e as novas tecnologias permitem ampliar e estimular o debate da população. As 

instâncias de participação não são conflitantes com as atribuições do Poder Legislativo. 

Elas são espaços de debate que não interferem com nenhuma das atribuições 

institucionais dos poderes da República. São importantes porque o Brasil precisa 

sempre de mais, e nunca menos democracia. 

Comunicação Página 35/36 

Vamos continuar implementando o Marco Civil da internet, que é um dos mais 

avançados do mundo. Nosso Marco Civil dá aos usuários garantias fundamentais como 

a liberdade de expressão, o respeito aos direitos humanos e à privacidade do cidadãos, 

assegurando a neutralidade da rede frente a interesses comerciais ou de qualquer 

espécie. 

O objetivo do Marco Civil é fazer com que a Internet continue sendo um espaço aberto 

à liberdade de expressão, à inovação e ao desenvolvimento social e econômico. 

 


