



A entrevista desta edição é com o Dr. Octávio Orzari, assessor de articulação parlamentar 
do Tribunal Superior Eleitoral. Ele explica a reforma política que está em tramitação no 
Congresso Nacional.


Reforma política e seus impactos é o tema da reportagem da Assessoria de Imprensa e 
Comunicação Social do TSE.


Nesta edição, cinco artigos abordam os temas: economicidade na utilização do Fundo 
Partidário; fontes do Direito Eleitoral; índice de eleitores de 16 e 17 anos, 50 anos 
da primeira consulta popular nacional no Brasil; e, por fim, o surgimento do método 
democrático na história da democracia.  Confira.













    

       



       

       



      

      



      



      

      

   

     



     



      

    



     







      

       

     

 



       

  











      

     

      





    





    

      



     

     

     



 

     

 

     





    

     





     



      

        

     

   

  

 



   

 

    



     

    











       

     

      

       

 



 





    

     

      





     

     



        



      

      

 

     











     





      




