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1. Introdução: O debate sobre a Reforma Política no Brasil 
  
2. Registro de Candidatura e Tempo de Campanha 
 

2.1. Prazo para Realização das Convenções: ANTES: de 12 a 
30 de junho do ano das eleições. AGORA: de 20 de 
julho a 5 de agosto do ano das eleições. 

 
2.2. Prazo para Registro de Candidatura: ANTES: até 5 de 

julho. AGORA: até 15 de agosto. 
 

2.3. Tempo Mínimo para Filiação Partidária: ANTES: 1 ano 
antes do pleito. AGORA: 6 meses antes do pleito. 

 

2.4. Período para Mudança de Partido (janela): ANTES: 
Não existia. AGORA: trinta dias que antecedem o 
prazo de filiação exigido em lei para concorrer às 
eleições.  

 

2.5. Número Máximo de Candidatos a serem registrados 
para o cargo de Vereador (eleições 2016): ANTES: o 
partido isolado tinha que apresentar 150% e as 
coligações 200% do número de lugares a preencher. 



AGORA: ambos (partido isolado ou coligações) tem 
150% do número de lugares a preencher.  

 

2.6. Idade Mínima para Candidato a Vereador: ANTES: 18 
anos completos até a data da diplomação. AGORA: 18 
anos completos até 15 de agosto. 

 

3. Propaganda Política 
 

3.1. Início do período das campanhas eleitorais: ANTES: 
somente após o dia 5 de julho. AGORA: somente após 
o dia 15 de agosto. 

 
3.2. Propaganda em bens particulares: ANTES: eram 

permitidas placas, cartazes, faixas e pinturas em muro, 
todos respeitando o limite de até 4 metros quadrados. 
AGORA: são permitidos apenas adesivos ou papeis de 
até 0.5 metros quadrados. 

 

3.3. Propaganda de rádio ou TV apresentado ou comentado 
por pré-candidato: ANTES: proibido a partir da escolha 
do pré-candidato em convenção partidária. AGORA: 
proibido a partir do dia 30 de junho do ano da eleição. 

 

3.4. Período do Horário Eleitoral Gratuito: ANTES: 45 dias 
anteriores à antevéspera das eleições. AGORA: 35 dias 
anteriores à antevéspera das eleições.  

 

3.5. Horário Eleitoral Gratuito – propaganda em bloco: 
ANTES: 100 minutos diários, no rádio e na TV, em dois 
blocos de 50 minutos cada, divididos entre candidatos a 
Prefeito e a Vereador. AGORA: 20 minutos diários, no 
rádio e na TV, em dois blocos de 10 minutos cada, 
apenas para candidatos a Prefeito. 

 

3.6. Horário Eleitoral Gratuito – propaganda em inserções: 
ANTES: 30 minutos diários para veiculação de 
inserções de 15, 30 ou 60 segundos, entre 8h e 24h, 
apenas para Prefeito. AGORA: 70 minutos diários, 
divididos  à proporção de 60% para Prefeito e 40% para 
Vereador, entre 5h e 24h. 



 

3.7. Horário Eleitoral Gratuito – propaganda em inserções 
para Vereador: ANTES: não havia. AGORA: 28 
minutos diários (40% do total de 70 minutos diários, 
sendo o restante para Prefeito). 

 

3.8. Distribuição do Tempo do Horário Eleitoral Gratuito 
entre Partidos e Coligações. ANTES: 1/3 do tempo 
total dividido igualitariamente entre partidos e 
coligações e 2/3 divididos proporcionalmente à 
representatividade dos partidos na Câmara dos 
Deputados. AGORA: 10% do tempo total dividido 
igualitariamente entre os partidos e coligações e 90% 
dividido proporcionalmente ao número de 
representantes na Câmara dos Deputados. 

 

4. Financiamento de Campanha e Prestação de Contas 
 

4.1. Doação de Recursos Financeiros: ANTES: Pessoa Física 
(até 10% dos rendimentos), Pessoa Jurídica (até 2% do 
faturamento bruto) e recursos próprios do candidato 
(até 50% do patrimônio – nos termos da Resolução do 
TSE nº 23.406/2014). AGORA: Somente por Pessoa 
Física (até 10% dos rendimentos) e recursos do próprio 
candidato (até os limites estabelecidos na lei). Continua 
sendo permitido o repasse de recursos dos partidos 
políticos aos candidatos, ainda que provenientes do 
Fundo Partidário, e sem a individualização dos 
doadores. 

 

4.2. Valor da multa por doação acima do limite: ANTES: de 
5 a 10 vezes a quantia em excesso. AGORA: o mesmo 
valor da quantia em excesso (100%). 

 

4.3. Fixação dos limites de gastos de campanha: ANTES: 
deveriam ser estabelecidos por lei. Caso não houvesse 
lei fixando os limites (nunca houve), os próprios 
partidos fixariam AGORA: TSE definirá os limites 
conforme parâmetros estabelecidos na lei.  



 

Parâmetros:  

 

- Para Prefeito: No 1º turno: até 70% do maior gasto 

declarado no município na campanha para Prefeito em 

2012, caso tenha tido apenas um turno, e até 50% do 

valor total gasto, caso tenha tido dois turnos. No 2º 

turno: até 30% do maior gasto declarado no município 

na campanha para Prefeito em 2012. 

 

- Para Vereador: até 70% do maior gasto declarado no 

município na campanha para Vereador em 2012. 

 

4.4. Prestação de Contas Parciais: ANTES: deveriam ser 
entregues pelos partidos e candidatos, à Justiça 
Eleitoral, nos períodos de 28 de julho a 2 de agosto e de 
28 de agosto a 2 de setembro, para divulgação na 
internet, pela própria Justiça Eleitoral, nos dias 6 de 
agosto e 6 de setembro, respectivamente. AGORA: 
partidos, coligações e candidatos deverão divulgar na 
internet os recursos em dinheiro recebidos, em até 72 
horas após o recebimento, e, no dia 15 de setembro, 
devem enviam um relatório discriminando as 
transferências do Fundo Partidário, os recursos em 
dinheiro e os estimáveis em dinheiro, bem como os 
gastos realizados. 

 
4.5. Prestação de Contas Simplificada: ANTES: não era 

possível. AGORA: possível somento para candidatos 
que apresentarem movimentação financeira de até R$ 
20.000,00, sendo obrigatório nas eleições municipais de 
cidades com menos de 50 mil eleitores.  

 

5. Temas Diversos  
 
5.1. Cláusula de Barreira para Candidatos: ANTES: o 

número de votos válidos obtidos por partidos e 
coligações deveria superar o quociente eleitoral para 
que se conquistasse uma cadeira. AGORA: Permanece 
a regra anterior, porém o candidato só poderá ocupar 
uma das candeiras conquistadas pelo partido ou 
coligação se obtiver votação nominal superior a 10% do 
quociente eleitoral. 

 



  
5.2. Eleições extemporâneas: ANTES: Se um candidato 

eleito (eleições majoritárias) com mais de 50% dos votos 
válidos tivesse seu registro indeferido ou seu diploma 
ou mandato cassados, seriam realizadas novas eleições. 
Caso esse candidato não tivesse obtido mais de 50% dos 
votos válidos, assumiria o segundo colocado. AGORA: 
Se um candidato eleito (eleições majoritárias) tiver seu 
registro indeferido ou seu diploma ou mandato 
cassados, com decisão transitada em julgado, serão 
realizadas novas eleições, independemente do número 
de votos obtidos pelo mesmo. Entretanto, se isso 
ocorrer a menos de 6 meses antes do final do mandato, 
serão realizadas eleições indiretas.  

 
 

6. Conclusão  
 

 


