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Reforma Política 

Análise dos principais 
temas em tramitação 

no Congresso Nacional 
 



Financiamento 
 

 Hoje: Público (fundo partidário) e Privado (pessoas físicas); 
 Com a reforma: Público 

a) Criação do FFD – “Fundo de Financiamento da Democracia”; 
b) Distribuído aos partidos, fiscalizado pela Justiça  Eleitoral e 

garantidos em lei orçamentária; 
c) 1º turno: 1 bilhão e 900 milhões. 2º turno: 285 milhões 
d) 2% entre todos os partidos e 98% proporcional aos votos na 

eleição de 2014 para a Câmara dos Deputados; 
e) 70% para cargos do Executivo e 30% para cargos do 

Legislativo; 
f) Teto de gastos; 

 Privado: Pessoa física pode financiar até 10% dos rendimentos 
anuais ou 10 SM, o que for menor. 

 
 

 



Unificação dos prazos 
 

 Domicílio eleitoral e Filiação partidária: 9 
meses 

 

 Desincompatibilização: 4 meses 

 

 

 

 

 



Registro de Candidatura 
 

 Fase de habilitação prévia: 1º de fevereiro e 
15 de março para exame das pendências; 

 

 Possibilidade de disputar mais de um cargo 

 

 

 

 



Fim da reeleição no Executivo 
 

 Mandato de cinco anos; 
 Fim de uma suplência de Senador; 
 Fim dos cargos de Vice-Presidente, Vice-

Governador e Vice-Prefeito; 
 Eleição para Executivo e Legislativo em pleitos 

distintos; 
 Proibição de parlamentar ocupar cargo no 

Executivo; 
 Parcelamento de multas. 



Sistema Eleitoral 
 

 Legislativo: Sistema Misto (metade lista fechada e 
metade distrital); 

 Lista pré-ordenada/fechada pelos partidos com 
escolha por meio de prévias ou convenções; 

 Fim das coligações nas eleições proporcionais; 
 Alternância de gênero: para cada 3 candidatos, 1 

de sexo diferente; 
 Eleições para Senado com duas vagas, uma de 

cada sexo 



Propaganda Eleitoral 
 

 Campanhas eleitorais com 60 dias; 
 Propaganda em TV/Rádio com 35 dias; 
 Limite de 5% do teto ou R$ 2 milhões, o que for 

menor 
 Proibição de pesquisa uma semana antes do 

pleito; 
 Propaganda eleitoral paga na internet; 
 Propaganda eleitoral via telemarketing (Seg-Sáb, 

9h as 20h). 



Data da Posse 
 

 

 Prefeitos/Governadores: 9 de janeiro; 

 Presidente da República: 10 de janeiro; 

 Parlamentares: 1º de fevereiro. 



Cláusula de Desempenho 
 

 3% dos votos válidos para CD distribuídos em pelo menos 
14 Estados, com no mínimo de 2% dos votos válidos em 
cada um; 

 
 Funcionamento parlamentar com direito ao fundo 

partidário, tempo de TV/rádio e direito de propor ADIN; 
 
 Criação da federação de partidos (bloco) com afinidade 

ideológica/programática para atuação comum no curso da 
legislatura; 



Democracia Direta 
 

 

 Possibilidade de realização de plebiscitos/referendos 
concomitantemente às eleições; 

 
 Proposta de plebiscito/referendo por qualquer 

parlamentar, sem necessidade do apoio de 1/3 dos 
pares; 

 
 Subscrição de projetos de lei de iniciativa popular por 

meio eletrônico. 
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