
Fim dos 
privilégios
Uma reforma do 
Estado Patrimonial

Todos os brasileiros devem ser iguais perante a lei. Mas 
abriu-se no Brasil um abismo entre governados e gover-
nantes - entre o povo que trabalha para se sustentar e 
uma classe privilegiada, sustentada pelo dinheiro do povo. 
Quem precisa de auxílio são os mais pobres, mas quem 
recebe são os mais privilegiados. Temos os parlamentares 
mais caros do mundo democrático e uma presidência que 
gasta mais do que a coroa britânica. É auxílio pra quem 
menos precisa, privilégio pra quem menos merece e impos-
tos pra quem mais trabalha.

A máquina está quebrada, mas a classe política cria 
fundão de  1 bilhão e 700 milhões de reais para se reeleger 
com o nosso dinheiro. Cargos e órgãos da administração 
pública viraram ativos de mordomias e tratamento jurídico 
VIP. Suas remunerações são inflacionadas por gambiarras 
legais, com auxílios e benefícios conquistados na base da 
pressão política. O cidadão que paga as próprias contas 
ainda tem que arcar com as contas da classe privilegiada.

Precisamos de um setor público pautado não por regalias, 
mas por competência e eficiência em servir ao cidadão. 
Esse estado de bem-estar surreal tem que acabar.
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Fim dos privilégios

O NOVO vai eliminar os privilégios. 
Por isso, defendemos:

Fim do foro privilegiado
A garantia de que ações penais contra autori-
dades públicas sejam julgadas pelo STF, o Foro 
Privilegiado se tornou um escudo da impunidade. 
Por causa da lentidão (e politização) do tribunal 
constitucional, os julgamentos demoram muito e 
os crimes acabam prescrevendo ao longo do pro-
cesso. A fim de que a Justiça ofereça a todos os 
brasileiros o mesmo tratamento, com equidade e 
isonomia, iremos acabar com o Foro Privilegiado.

Fim do fundo partidário e do fundão eleitoral
O dinheiro dos nossos impostos não deve ser uti-
lizado para financiar partidos e campanhas políti-
cas. Só em 2018, os partidos terão R$ 2,5 bilhões 
dos nossos impostos para usar em campanhas. 
Isso desrespeita o cidadão e mantém vivos os par-
tidos de aluguel. O NOVO não aceita dinheiro pú-
blico e defende que todos os partidos se financiem 
a partir de doações transparentes e voluntárias.

Fim dos auxílios parlamentares
Os parlamentares devem viver de seus salários 
em vez de penduricalhos não tributáveis como 
auxílios para moradia, alimentação, viagens, etc. 
Além dessa remuneração pessoal, todo parlam-
entar deve pedir reembolso de seus gastos ad-
ministrativos por meio de um relatório disponível 
ao público.

Salários do governo indexados aos do setor 
produtivo
As remunerações do legislativo, executivo e ju-
diciário devem ser definidas em função de uma 
cesta de salários da iniciativa privada. Não é jus-
to termos políticos votando no próprio salário e 
magistrados pleiteando aumentos arbitrários. A 
classe governante só poderá ganhar mais quando 
fizer o Brasil ganhar mais.

Fim do acúmulo de cargo do parlamentar
A fim de evitar a promiscuidade entre executi-
vo e legislativo, os parlamentares que aceitarem 
cargos no executivo terão que renunciar aos seus 
mandatos.

Redução da verba de gabinete
O Congresso Nacional gasta mais de 1 bilhão 
por ano com remunerações e verba de gabinete. 
Esse montante poderia ser reduzido pela meta-
de. Veículos oficiais devem ser substituídos por 
Uber, Cabify, táxi, etc. Os vereadores do Novo já 
cortaram R$ 4 milhões de suas verbas para que o 
dinheiro seja utilizado em favor das pessoas.

Fim do tempo de TV e rádio
Os partidos negociam seus apoios em troca de 
tempo de mídia. Para acabar com esse balcão de 
negócios, qualquer partido deverá comprar o tem-
po de mídia para publicidade de suas campanhas.

Corte de ministérios e secretarias
Ministérios e secretarias servem de moeda de 
troca entre executivo e legislativo. A unificação 
de ministérios servirá ao povo de forma mais efi-
ciente e eficaz. A criação de órgãos da adminis-
tração pública deverá demonstrar ser: função es-
sencial do Estado; prioridade orçamentária; e não 
passível de contratação com gestão privada.

Meritocracia na Administração Pública
Queremos valorizar os serviço público de qual-
idade, aberto para atender às pessoas e não 
fechado em seus próprios interesses. Portanto ire-
mos regulamentar o “procedimento de avaliação 
periódica de desempenho” previsto no Art. 41 § 
1º III da CF, para, de modo objetivo, reconhecer 
e recompensar os melhores servidores públicos e 
penalizar ou exonerar os que descumprirem sua 
função. Exceção às carreiras de estado.

Fim dos tratamentos nobres
Mandatários do povo devem ser tratados como 
Sr. e Sra. em vez de V. Ex.ª, Exmo., etc.


