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  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P1. A reforma política voltou à 
pauta do Congresso. Sobre a 
regra de transição, na opinião 
do (a) senhor (a), as 
mudanças nas legislações 
eleitoral e partidária: 

Devem vigorar de imediato, valendo 
para as eleições de 2010; 46,7% 55,0% 53,3% 

Devem vigorar somente a partir da 
eleição municipal de 2012; 36,7% 13,3% 18,0% 

Devem entrar em vigor apenas em 
2014; 6,7% 14,2% 12,7% 

Outra alternativa. Qual? 10,0% 15,8% 14,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P2. Na opinião do (a) senhor 
(a), que sistema eleitoral é 
melhor para a eleição 
proporcional no Brasil? 

O atual, com lista aberta, no qual o (a) 
eleitor(a) vota diretamente no (a) 
candidato(a)  de sua preferência 

50,0% 31,7% 35,3% 

O sistema de lista pré-ordenada ou 
lista fechada e bloqueada, em que o 
partido define, em convenção, a ordem 
dos (as) postulantes e o (a)  eleitor(a) 
vota exclusivamente na lista partidária;  

13,3% 28,3% 25,3% 

Um sistema que fosse de lista pré-
ordenada, mas que permitisse ao 
eleitor alterar a lista, votando 
preferencialmente em um determinado 
candidato (a) da lista. 

26,7% 30,8% 30,0% 

Outra alternativa. Qual? 10,0% 9,2% 9,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P3. Em relação à 
inelegibilidade, o (a) senhor 
(a) considera: 

Que a regra atual é correta, porque só 
considera inelegível o candidato 
condenado em última instância pela 
Justiça ou com trânsito em julgado; 

36,7% 54,2% 50,7% 

Que deve ser considerado inelegível 
com condenação judicial em segunda 
instância; 

40,0% 30,0% 32,0% 

Que deve ser considerado inelegível 
com condenação judicial em primeira 
instância; 

13,3% 10,8% 11,3% 

Outra alternativa. Qual? 10,0% 1,7% 3,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P4. Em relação ao voto 
distrital, na opinião do (a) 
senhor (a), qual seria o 
melhor sistema para o Brasil? 

O melhor sistema é aquele em que o 
(a) eleitor(a) tem direito a dois votos, 
sendo um na lista partidária e outro no 
(a) candidato(a) do distrito. Por este 
sistema, a Unidade da Federação seria 
dividida em distritos, em número 
correspondente à metade do número 
de vagas da UF na Câmara Federal; 

53,3% 44,2% 46,0% 

O melhor é o voto distrital puro, em 
que o (a) eleitor(a) vota apenas no (a) 
candidato(a) do distrito, sendo eleito(a) 
aquele (a)  que obtiver a maior 
votação. Nesse sistema, a UF seria 
dividida em distritos correspondentes 
ao número de vagas do estado na 
Câmara Federal; 

23,3% 18,3% 19,3% 

Sou contra o voto distrital; 20,0% 30,8% 28,7% 
Outra alternativa. Qual? 3,3% 5,0% 4,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P5. Sobre as coligações, qual 
a opinião do (a) senhor (a)? 

Sou a favor de forma ampla, tanto na 
eleição proporcional quanto na 
majoritária 

33,3% 33,3% 33,3% 

Defendo apenas na eleição majoritária 50,0% 51,7% 51,3% 
Sou contra coligações de qualquer 
espécie. Os partidos devem disputar 
as eleições isoladamente; 

10,0% 8,3% 8,7% 

Outra alternativa. Qual? 6,7% 6,7% 6,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P6. Na hipótese do fim das 
coligações na eleição 
proporcional, na opinião do 
(a) senhor (a): 

Deve ser autorizada a constituição de 
federação de partidos, que não poderá 
ser desconstituída por menos três 
anos; 

26,7% 46,7% 42,7% 

Os partidos que não atingirem o 
quociente eleitoral devem ficar fora do 
Parlamento, já que as coligações 
proporcionais desvirtuam a vontade do 
eleitor; 

50,0% 35,8% 38,7% 

Os partidos que não atingirem o 
quociente poderão disputar vagas a 
serem distribuídas pelo sistema de 
sobras e não apenas entre os que já 
elegeram parlamentares; 

6,7% 11,7% 10,7% 

Outra alternativa. Qual? 6,7% 3,3% 4,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P7. Sobre o financiamento de 
campanha, qual a opinião do 
(a) senhor (a)? 

Defende o sistema atual, com 
financiamento público por meio do 
horário gratuito na TV e rádio e privado 
por meio de doações de pessoas 
físicas e jurídicas; 

16,7% 15,0% 15,3% 

Defende o sistema misto, com 
recursos públicos e privados, mas 
apenas de contribuições de pessoas 
físicas e limitadas a um valor máximo 
por indivíduo em cada eleição; 

26,7% 17,5% 19,3% 

É a favor do financiamento 
exclusivamente público; 53,3% 60,0% 58,7% 

Outra alternativa. Qual? 3,3% 7,5% 6,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P8. Em relação à fidelidade 
partidária, qual das 
alternativas o/a senhor/a? 

A fidelidade deve ser ampla, com a 
perda do mandato em caso de 
mudança de partido ou desobediência 
às diretrizes, princípios e orientações 
partidárias; 

53,3% 39,2% 42,0% 

A fidelidade deve ser relativa, com 
liberdade para o/a parlamentar 
discordar pontualmente do partido, só 
perdendo o mandato na hipótese de 
mudança de legenda sem motivo 
relevante; 

46,7% 45,8% 46,0% 

O mandato deve pertencer ao/a 
parlamentar, que poderá mudar de 
partido sempre que considerar 
conveniente do ponto de vista político, 
ideológico ou regional; 

,0% 5,0% 4,0% 

Outra alternativa. Qual? ,0% 9,2% 7,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P9. O(a) senhor(a) é a favor 
da abertura de uma "janela 
partidária" que permitirá aos 
parlamentares trocarem de 
legenda treze meses antes da 
próxima eleição? 

Sim 36,7% 58,3% 54,0% 
Não 60,0% 40,8% 44,7% 
Total 

100,0% 100,0% 100,0% 
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  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P10. Em relação à duração 
dos mandatos, o/a senhor/a: 

Manteria a sistemática atual, com 
reeleição indefinida para o Legislativo, 
sendo mandato de quatro anos para 
vereadores(as) e deputados(as) e de 
oito anos para senadores, e de quatro 
anos, com uma reeleição, para 
prefeitos(as), governadores(as) e 
presidente. 

40,0% 30,0% 32,0% 

Defenderia a ampliação (de quatro 
para cinco anos) dos mandatos do 
Executivo (prefeito, governador e 
presidente) com direito à reeleição; 

3,3% 8,3% 7,3% 

Apoiaria apenas o aumento do 
mandato do presidente, de quatro para 
cinco anos, mas proibiria a reeleição 
para o mandato subseqüente; 20,0% 24,2% 23,3% 

Outra alternativa. Qual? 33,3% 35,8% 35,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Casa do Parlamentar 
  Senado Câmara Total Geral 

P11. Sobre a reeleição, na 
opinião do (a) senhor (a): 

Deve ser mantida do modo atual, sem 
limite para o Legislativo, estendendo o 
direito de reeleição indefinida também 
para o Executivo; 

6,7% 10,8% 10,0% 

Deve haver proibição de reeleição 
apenas para o Executivo; 53,3% 50,8% 51,3% 

Sou a favor da permanência da 
reeleição nos moldes atuais, desde 
que o titular do Executivo se afaste ou 
renuncie ao mandato seis meses antes 
do pleito; 

30,0% 25,0% 26,0% 

Outra alternativa. Qual? 10,0% 10,0% 10,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P12. Sobre os mecanismos de  
democracia direta, qual a 
opinião do (a) senhor (a)? 

Defende a manutenção dos 
mecanismos existentes (referendo, 
plebiscito e  iniciativa popular) com a  
regulamentação existente (Lei n° 
9709/98) 

60,0% 53,3% 54,7% 

Defende a manutenção dos 
mecanismos existentes, mas com uma 
nova regulamentação que permita a 
convocação do plebiscito e referendo 
pela própria população e maior 
facilidade para se apresentar 
propostas de iniciativa popular. 

33,3% 36,7% 36,0% 

defende a  criação de outros 
mecanismos de democracia direta, 
além dos já existentes. Qual? 

6,7% 7,5% 7,3% 

Outra alternativa. Qual? ,0% ,8% ,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P13. Sobre a cláusula de 
barreira ou de desempenho, o 
sr/a. considera que: 

Deve ser instituída uma regra em que 
cada partido tenha que atingir um 
percentual mínimo de 
representatividade para que possa 
ocupar vagas na Câmara dos 
Deputados; 

63,3% 48,3% 51,3% 

Deve ser instituída a cláusula de 
barreira, mas caso o partido não atinja 
o percentual mínimo de desempenho 
adotado isso não pode impedir que o 
candidato eleito em cada UF exerça o 
mandato; 

16,7% 25,8% 24,0% 

Não deve ser instituída a cláusula de 
barreira ou desempenho, pois impede 
que os partidos pequenos possam 
crescer e se consolidar; 

6,7% 20,0% 17,3% 

Outra alternativa. Qual? 6,7% 4,2% 4,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P14. Na opinião do (a) senhor 
(a), como deveria se dar a 
participação dos povos 
indígenas na eleição 
proporcional no Brasil? 

Os povos indígenas deveriam ter um 
sistema próprio de eleição, sendo-lhes 
garantida cota específica na Câmara e 
no Senado; 

10,0% 18,3% 16,7% 

Como é atualmente, em que os (as) 
candidatos(as)  indígenas concorrem 
com os demais candidatos não-índios; 

76,7% 75,0% 75,3% 

Os povos indígenas não devem ter 
representação própria no legislativo 
brasileiro; 

3,3% ,8% 1,3% 

Outra alternativa. Qual? ,0% 2,5% 2,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

  Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P15. Em relação à presença 
de parlamentares negros/as 
no Congresso Nacional: 

Os negros/as estão bem-
representados no Congresso e não 
deve existir nenhuma regra que os/as 
favoreça na disputa; 

6,7% 17,5% 15,3% 

Embora haja baixa representatividade 
de parlamentares negros/as no 
Congresso Nacional, as regras atuais 
da disputa eleitoral devem ser 
mantidas 

86,7% 65,8% 70,0% 

Sou favorável à criação de políticas 
afirmativas específicas para garantir 
uma maior representatividade da 
população negra no Congresso 
Nacional 

3,3% 14,2% 12,0% 

Outra alternativa. Qual? ,0% ,0% ,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Casa do Parlamentar 

  Senado Câmara Total Geral 
P16. Na hipótese da adoção 
do sistema de lista fechada, 
qual das alternativas abaixo 
o(a) senhor(a) considera mais 
adequada a respeito das 
cotas de gênero? 

Sou contra a reserva de vagas para os 
sexos, cabendo à convenção partidária 
definir a ordem dos nomes na lista, 
independentemente do sexo; 

60,0% 49,2% 51,3% 

Defendo a alternância na lista, com 
uma participação feminina para cada 
participação masculina; 

16,7% 14,2% 14,7% 

Apóio a inclusão do nome de uma 
mulher na lista após cada grupo de 
dois homens; 

6,7% 16,7% 14,7% 

Outra alternativa. Qual? 10,0% 16,7% 15,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 


