
ESTATUTO 

PREAMBULO 

1° Oficio de Brasilia-OF 
N° de Protoco,o e Reoisiro 

152661. 

Reg1Slro de Pessoas Jund1c�s 

Este Estatuto foi aprovado pela Convencao Nacional Extraordinaria, realizada no 
dia 20 de marco de 1996, sofrendo alteracoes nas Convencoes Nacionais de 11 de 
novembro de 1997, 11 de novembro de 1999, 03 de abril de 2001, 04 de abril de 2003, 
07 de abril de 2005, 03 de abril de 2007, 02 de abril de 2009, 12 de abril de 2011, 11 de 
abril de 2013, 14 de abril de 2015, e 06 de abril de 2017 que autorizou a Comissao 
Executiva Nacional a realizar as alteracoes estatutarias que passaram a vigorar a partir da 
data da sua aprovacao em 05 de dezembro de 2017 sendo referendadas pela Convencao 
Nacional de 25 de abril de 2019 e com as alteracoes aprovadas pela mesma assembleia, 
nos seguintes termos: 

CAPITULO I 

DO PROGRESSIST AS E SEUS OBJETIVOS 

Art. l O O Progressistas, com denominacao abreviada PP, pessoa juridica de direito 
privado, e partido politico com sede, domicilio e foro em Brasilia-DF, adota o numero 11, 
rege-se por este Estatuto que define sua estrutura interna, organizacao e funcionamento, e 
orienta sua acao pelo Programa aprovado em Convencao Nacional. 

Paragrafo unico. 0 Progressistas e integrado pelos filiados as Jegendas originarias 
que pelas fusees e incorporacoes !he deram origem, e por todos os cidadaos que nele se 
inscreveram ou vierem a se inscrever, aceitando seu Programa e seus principios 
programaticos, e exerce suas atividades nos limites da autonomia politica do Estado 
Democratico de Direito. 

CAPITULO II 

DA FILIA<;AO PARTIDARIA 

Art. 2° A filiacao partidaria, de carater permanente e com validade em todo o 
territorio nacional, sera feita em ficha propria, em 2 ( duas) vias, onde constara declaracao 
de aceitacao do Programa do Partido. 

Paragrafo unico. S6 pode filiar-se ao Partido o eleitor que estiver no pleno gozo de 
seus direitos politicos 

Art. 3° A filiacao devera ser realizada perante a Cornissao Executiva Municipal em 
que o filiando for eleitor ou no sitio do Partido na internet ou, excepcionalmente, perante 
a Comissao Executiva Nacional ou Estadual, que a encaminhara a Comissao Executiva 
Municipal em que o filiando for eleitor. 

§ l ° Completada a filiacao, a Comissao Executiva Municipal em que o filiando for 
eleitor arquivara a primeira via. 



§ 2° A segunda via pertencera ao filiando, e sera documento bastante para 
comprovar, em juizo ou fora dele, sua filiacao. 

§ 3° Tratando-se de ex-Governador e Governador, ex-Presidente da Republica e 
Presidente da Republica a filiacao partidaria ao Partido s6 sera valida se realizada perante 
a Cornissao Executiva Nacional. 

Art. 4° Realizada a filiacao, devera ser afixado edital, na sede do Diret6rio 
Municipal respectivo, assinado pelo Presidente ou Secretario-Geral, abrindo-se o prazo de 
3 (tres) dias para irnpugnacao. 

§ 1 ° A filiacao podera ser impugnada por qualquer filiado, por escrito, assegurado o 
mesmo prazo previsto no caput para contestacao. 

§ 2° Decorridos os prazos previstos, se houver impugnacao a Comissao Executiva 
Municipal decidira sobre a filiacao no prazo de 3 (tres). 

§ 3° Da decisao denegat6ria cabera recurso sem efeito suspensivo a Cornissao 
Executiva Estadual, no prazo de 3 (tres) dias da data da notificacao do filiando. 

§ 4° Decorrido o prazo do § 1 ° sem impugnacao ou do § 2° sem manifestacao da 
Comissao Executiva Municipal, sera considerado deferido o pedido de filiacao. 

§ 5° A data da filiacao, para todos os efeitos de fato e de direito, sera aquela aposta 
na ficha de filiacao quando do recebimento pela Cornissao Executiva Municipal. 

§ 6° Para fins de filiacao partidaria, a Cornissao Executiva Estadual do Distrito 
Federal tern competencia concorrente de Comissao Executiva Municipal. 

Art. 5° Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, a Comissao 
Executiva Municipal devera rerneter, aos juizes eleitorais, para arquivarnento, publicacao 
e cumprimento dos prazos de filiacao partidaria, para efeito de candidatura a cargos 
eletivos, a relacao dos nomes de todos os seus filiados, da qua! constara a data de filiacao, 
o numero dos tftulos eleitorais e das secoes em que estao inscritos. 

Art. 6° 0 cancelamento da filiacao partidaria ocorrera por: 

I - morte; 

II - perda dos direitos politicos; 

III - expulsao; 

IV - desfiliacao voluntaria; 

V - filiacao a outro partido. 

��·�----------. 1 ° Oficio de Brasilia-OF 
N° de Protocoio e Rearstro 

152664 

Reg,stro de Pessoas Jurrorcas 

CAPITULO III 

DOS MEMBROS DO PARTIDO 

Art. 7° Sao membros do Partido: 



I - fundadores: os filiados as legendas originarias que por meio de incorporacoes e 
fusees deram origem ao Progressistas; 

II - efetivos: os que se filiam ao Progressistas nos termos deste Estatuto; 

III - benemeritos: os referidos no inciso I e que tenham prestado relevantes services 
as legendas originarias. 

CAPITULO IV 

DOS ORGA.OS DO PARTIDO 

Art. 8° Sao orgaos do Partido, nas respectivas circunscricoes: 

I - deliberativos: 

a) Convencao Nacional; 

b) Convencoes Estaduais; 

d) Convencoes Municipais; 

II - direcao e acao: 

a) Diret6rio Nacional; 

b) Diret6rios Estaduais; 

d) Diret6rios Municipais; 

f) Cornissoes Executivas Nacional, Estaduais e Municipais; 

g) Cornissoes Provis6rias Estaduais e Municipais; 

III - acao parlarnentar, as Bancadas parlamentares: 

a) no Congresso Nacional; 

b) nas Assembleias Legislativas; 

c) na Camara Legislativa; 

d) nas Carnaras de Vereadores; 

IV - apoio: 

a) Conselhos Fiscais; 

b) Conselhos Consultivos; 

c) Conselhos de Etica; 

d) Movimentos Trabalhistas; 

e) Movimentos da Juventude ate 35 anos; 



t) Movimentos Rurais; 

g) Movimentos da Mulher; 

h) Movimentos de Servidores Publicos; 

i) Movimentos afrodescendentes; 

j) Comites de Campanha, Urbanos, Rurais e de Bairro; 

k) Cornissoes Tecnicas; 

I) outros orgaos de apoio criados pela respectiva Cornissao Executiva; 

V - Instituto Milton Campos. 

§ 1 ° Para efeito da organizacao do Partido, o Distrito Federal e equiparado a Estado 
da Federacao, sem municipios. 

§ 2° No Distrito Federal ou nos Municipios com populacao superior a um milhao de 
habitantes, a Comissao Executiva Estadual do Distrito Federal ou a Cornissao Executiva 
Municipal podera designar para cada Zona Eleitoral uma Comissao Executiva Zonal, com 
a mesma cornposicao da Cornissao Executiva Municipal, apenas para efeito de organizacao 
partidaria, sem personalidade juridica, sem registro perante a Justica Eleitoral e sem a 
disponibilizacao de quaisquer recursos financeiros ou materiais. 

§ 3° Os Movimentos terao assegurado o direito a um representante em cada Diretorio 
e tern sua organizacao regida por este Estatuto, enquanto os Comites de Campanha e as 
Cornissoes Tecnicas terao sua organizacao estabelecida pelas respectivas Cornissoes 
Executivas. 

§ 4° 0 Instituto Milton Cam os sera organizado a_penas a nivel Nacional. 

CAPITULOV 

DAS CONVEN<;OES 

Art. 9° As Convencoes serao convocadas: 

I - pelos respectivos Presidentes; 

II - pela maioria dos membros da Comissao Executiva; 

III - por mais de 1/3 (um terco) dos membros do Diretorio; 

IV - por mais de 1/3 (um terco) dos filiados. 
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Art. 10. 0 Presidente da Comissao Executiva publicara o edital de convocacao da 
Convencao com antecedencia minima de 8 (oito) dias. 

§ 1 ° 0 edital de convocacao indicara data, hora, local, materia objeto de deliberacao 
e autor da convocacao, 

§ 2° 0 edital de convocacao sera publicado na imprensa oficial ou em jornal local, VA 
"; 
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regional ou nacional, ou na falta destes em radio, alto-falante, ou afixacao na Camara de 
Vereadores ou no Cart6rio Eleitoral. 

§ 3° Presidira a Convencao o Presidente da respectiva Cornissao Executiva. 

Art. 11. 0 livro de atas da Convencao sera aberto e rubricado pelo Presidente da 
Comissao Executiva, a lista de presenca dos convencionais antecedera a lavratura da Ata 
da Convencao no mesmo livro, e esta sera encerrada pelo Presidente e pelo Secretario. 

Art. 12. Nas Convencoes e permitido o voto cumulativo, sendo aquele dado por um 
mesmo convencional por mais de um titulo, computando-se para efeito de quorum. 

Art. 13. As deliberacoes serao tomadas por voto secreto ou por aclamacao, a criterio 
do Presidente, em qualquer caso vedado o voto por procuracao. 

Art. 14. As Convencoes Nacional e Estaduais reunir-se-ao preferencialmente na 
Capital Federal e Capitais Estaduais. respectivamente, ou em outro local, a juizo do 
Presidente da Comissao Executiva. 

Art. 15. Compete a Comissao Executiva Nacional fixar o Calendario das 
Convencoes Estaduais e Nacional, bem como compete a Comissao Executiva Estadual 
fixar o Calendario das Convencoes Municipais. 

§ 1 ° E nula a Convencao Estadual ou Municipal se realizada em desobediencia ao 
calendario fixado na forma do caput. 

§ 2° A Convencao Nacional para eleicao do Diret6rio Nacional ocorrera na segunda 
quinzena do mes de abril por ocasiao do termino seu mandato. 

§ 3° A Convencao para a escolha de candidatos sera realizada nos prazos 
estabelecidos em lei. 

, 100 .. 
§ 4° A Convencao podera delegar poderes a Cornissao Ex �o/l�'&t r'.:aces� 11 os 
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Art. 16. Podera ser constituido Diret6rio: /Re 
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I - Nacional, desde que haja no minimo 9 (nove) Diret6rios Esta ua· i� B: 

II - Estadual. o Estado que conte com no mini mo 5% ( cinco or cento) de Diret6rios 
Municipais constituidos: 

III - Distrito Federal, conte com no mfnimo 1000 (um mil) eleitores filiados; 

IV - Municipal, o Municipio que conte com no minimo 100 (cem) eleitores filiados. 

Paragrafo unico. Para a constituicao do seu Diret6rio Estadual, o Partido no Distrito 
Federal esta desobrigado do cumprimento do inciso II, haja vista a Capital da Republica 
nao ser subdividida em Municipios e nao haver eleicoes Municipais. 

Art. 17. Somente poderao participar da Convencao os eleitores filiados ao Partido 
ate 30 (trinta) dias antes da sua realizacao. 

Art. 18. Para concorrer as eleicoes, o candidato devera possuir dornicilio eleitoral 
--0 
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na respectiva circunscricao e estar com a filiacao deferida pelo Partido no prazo legal. 

Art. 19. 0 registro de chapas para a eleicao do Diretorio ou para a escolha de 
candidatos sera requerido porno minirno 5% (cinco por cento) dos convencionais. 

§ l O O pedido de registro de chapas sera apresentado a respectiva Secretaria-Geral 
ate 3 (tres) dias da data da Convencao, podera ser impugnado por qualquer filiado ate 2 
( dois) dias da data da Convencao, e sera decidido pela respectiva Comissao Executiva ate 
a vespera da Convencao. 

§ 2° Nao e permitido ao candidato pertencer a mais de uma chapa, apresentar chapa 
incompleta ou candidaturas avulsas. 

§ 3° Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, e aos 
que tenham exercido esses cargos em qualquer periodo da legislatura que estiver em curso, 
e assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo Partido. 

Art. 20. Havendo mais de uma chapa, sera considerada integralmente eleita a que 
obtiver mais de 80% (oitenta por cento) dos votos validos, do contrario os lugares a 
preencher serao distribuidos proporcionalmente entre si, inclusive os de suplentes. 

Art. 21. E facultado ao Partido ou coligacao substituir candidato que for considerado 
inelegivel, renunciar ou falecer ap6s o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu 
registro indeferido ou cancelado, cujo registro devera ser requerido ate 10 (dez) dias 
contados do fato ou da notificacao do Partido da decisao judicial que deu origem a 
substituicao. 

§ 1 ° A Cornissao Executiva respectiva se reunira na forma deste Estatuto para a 
escolha do candidato substituto, majoritario ou proporcional, cuja indicacao podera ser 
feita ate o momento da reuniao por qualquer dos seus membros. 

§ 2° Nas eleicoes majoritarias, se o candidato for de coligacao, a substituicao devera 
fazer-se por decisao da maioria absoluta dos orgaos executivos de direcao dos partidos 
coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o 
partido ao qual pertencia o substituido renuncie ao direito de preferencia. 

§ 3° Tanto nas elcicces majoritarias como nas proporcionais, a substituicao s6 se 
efetivara se o novo pedido for apresentado ate 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em 
caso de falecimento de candidato, quando a substituicao podera ser efetivada ap6s esse 
prazo. 

Art. 22. Nenhuma funcao ou cargo publicos impedira a participacao nos orgaos do 
Partido, salvo impedimento legal. 

Art. 23. E nula a Convencao Estadual ou Municipal se realizada em desobediencia 
a este Estatuto ou demais normas regulamentares do Partido. 



SE<;AO I 

Da Convencao Nacional 

Art. 24. A Convencao Nacional e o orgao supremo do Partido e e constituida pelos: 

I - Membros do Diret6rio Nacional; 

II - Representantes do Partido no Congresso Nacional; 

III - Delegados eleitos pelas Convencoes Estaduais; 

IV - Presidentes dos Diret6rios Estaduais; 

V - Presidentes das Comissoes Provis6rias Estaduais; 

VI - Presidentes Nacionais dos orgaos de apoio; 

VII - Lider do Partido no Senado Federal; 

VIII - Lider do Partido na Camara dos Deputados. 

Art. 25. Compete a Convencao Nacional: 

I - eleger os membros do Diretorio Nacional; 

II - eleger os membros Nacionais dos Conselhos Fiscal, Consultivo, e de Etica; 

III - escolher os candidatos a Presidencia e a Vice-Presidencia da Republica; 

IV - aprovar as coligacoes, no ambito Nacional; 

V - aprovar o Plano de Govemo do candidato a Presidencia da Republica; 

VI - resolver sobre a extincao. fusao ou incorporacao do Partido a outro; 

VII - dissolver o Diret6rio Nacional. 

Paragrafo unico. A Convencao Nacional podera delegar ou autorizar a Comissao 
Executiva Nacional a praticar todo e qualquer ato administrativo urgente ou necessario ad 
referendum da Convencao Nacional. 

Art. 26. A Convencao Nacional delibera com a presenca de no minirno 30% (trinta 
por cento) dos seus membros e as suas decisoes sao tomadas por maioria simples. 

SE<;AO II 

Da Convencao Estadual 

Art. 27. A Convencao Estadual e constituida pelos: 

I - Membros do Diret6rio Estadual; 

-- -- -, 
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II - Representantes do Partido no Congresso Nacional; 
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III - Representantes do Partido na Assembleia ou Camara Legislativa; 

IV - Govemador e Vice-Govemador; 

V - Delegados eleitos pelas Convencoes Municipais; 

VI - Presidentes dos Diret6rios Municipais; 

VII - Presidentes das Comissoes Provis6rias Municipais; 

VIII - Lider do Partido na Assembleia ou Camara Legislativa. 

Art. 28. Compete a Convencao Estadual: 

I - eleger os membros do Diret6rio Estadual; 

II - eleger os membros Estaduais dos Conselhos Fiscal, Consultivo, e de Etica; 

III - eleger os Delegados a Convencao Nacional; 

IV - escolher os candidatos a Govemador e Vice-Governador, Senador da Republica 
e Suplentes, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital; 

V - aprovar as coligacoes, no ambito Estadual; 

VI - aprovar o Plano de Govemo do candidato a Governador. 

Paragrafo unico. As deliberacoes da Convencao Estadual estao sujeitas as diretrizes 
da Comissao Executiva Nacional, sob pena de nulidade. 

Art. 29. Os Delegados a Convencao Nacional serao eleitos na mesma Convencao 
que eleger o Diret6rio Estadual. 

§ 1 ° Serao 2 (dois) os Delegados a Convencao Nacional, mais o equivalente ao 
numero de representantes no Congresso Nacional, Assembleia ou Camara Legislativa, com 
domicilio na respectiva unidade federativa, e suplentes em igual numero, convocados pela 
ordem cronol6gica de sua colocacao na chapa. 

§ 2° As Comiss5es Executivas Estaduais enviarao a Comissao Executiva Nacional 
relacao nominal dos Delegados eleitos em Convencao, com base na qua! serao expedidas 
as credenciais que os habilitarao a participar e votar na Convencao Nacional. 

Art. 30. As Convencoes Estaduais deliberam com a presenca da maioria absoluta 
dos seus membros e as suas decis5es sao tomadas por maioria simples . ...- - 
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c- II - Representantes do Partido no Congresso Nacional, com domicilio no Municipio; 
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III - Representantes do Partido na Assembleia Legislativa, com domicilio no 
Municipio; 

IV - Vereadores; 

V - Prefeito e Vice-Prefeito; 

VI - Lider do Partido na Camara de Vereadores. 

Art. 32. Compete a Convencao Municipal: 

I - eleger os membros do Diret6rio Municipal; 

II - eleger os membros Municipais dos Conselhos Fiscal, Consultivo, e de Etica; 

III - eleger os Delegados a Convencao Estadual; 

IV - escolher os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, e Vereador; 

V - aprovar as coligacoes, no ambito Municipal; 

VI - aprovar o Plano de Governo do candidato a Prefeito. 

Paragrafo unico. As deliberacoes da Convencao Municipal estao sujeitas as 
diretrizes da Comissao Executiva Nacional, sob pena de nulidade. 

Art. 33. Os Delegados a Convencao Estadual serao eleitos na mesma Convencao 
que eleger o Diret6rio Municipal. 

§ 1 ° Serao 2 (dois) os Delegados a Convencao Estadual, mais o equivalente ao 
nurnero de representantes no Congresso Nacional e Assembleia Legislativa, com domicilio 
no respectivo Municipio, e suplentes em igual nurnero, convocados pela ordem cronol6gica 
de sua colocacao na chapa. 

§ 2° As Cornissoes Executivas Municipais enviarao a Cornissao Executiva Estadual 
relacao nominal dos Delegados eleitos em Convencao, com base na qual serao expedidas 
as credenciais que os habilitarao a participar e votar na Convencao Estadual. 

Art. 34. As Convencoes Municipais deliberam com a presenca da maioria absoluta 
dos seus membros e as suas decisoes sao tomadas por maioria simples. 

CAPITULO VI 

DOS DIRETORIOS 

Art. 35. Os Diret6rios serao convocados: 

I - pelos respectivos presidentes; 

II - pela maioria dos membros da Cornissao Executiva; 

III - por mais de 1 /3 (um terco) dos membros do Diretorio; 

IV- por mais de 1/3 (um terco) dos filiados. 
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Art. 36. 0 Presidente do Diret6rio respectivo publicara o edital de convocacao da 
reuniao com antecedencia mi nima de 8 ( oito) dias. 

§ IO O edital de convocacao indicara data, hora, local, materia objeto de deliberacao 
e autor da convocacao. 

§ 2° 0 edital de convocacao sera publicado na imprensa oficial ou em jornal local, 
regional ou nacional, ou na falta destes em radio, alto-falante, ou afixacao na Camara de 
Vereadores ou no Cart6rio Eleitoral. 

§ 3° Presidira a reuniao o Presidente da respectiva Comissao Executiva. 

Art. 37. Os Diret6rios e os demais orgaos do Partido terao mandato de 2 (dois) anos, 
e seus membros serao considerados automaticamente empossados logo apos a proclamacao 
dos resultados das respectivas Convencoes. 

Art. 38. 0 presidente da Convencao respectiva convocara de viva voz, ao fim da 
Convencao, o Diret6rio eleito e empossado para eleger a Comissao Executiva respectiva e 
seus suplentes, facultando o registro de chapas, caso contrario a convocacao devera 
obedecer ao disposto nos arts. 35 e seguintes deste Estatuto. 

Paragrafo unico. Nao e permitido ao candidato pertencer a mais de uma chapa, 
apresentar chapa incompleta ou candidaturas avulsas. 

Art. 39. Em caso de vacancia, ausencia, licenca ou impedimento de membros do 
Diret6rio, serao convocados suplentes pelo Presidente da Comissao Executiva, 
obedecendo-se a ordem numerica de colocacao. - 
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Art. 40. 0 Diret6rio Nacional e eleito pela Convencao Nacional e tera 300 

( trezentos) membros ti tu I ares e ate 200 ( duzentos) suplentes. 

Art. 41. Compete ao Diret6rio Nacional: 

I - eleger, inclusive no caso de vaga, os membros da Comissao Executiva Nacional; 

II - julgar os recursos que lhe forem interpostos das decisoes da Cornissao Executiva 
Nacional. 

Paragrafo unico. As decisoes do Diret6rio Nacional, nos recursos que lhe forem 
interpostos, serao terminativas. 

Art. 42. 0 Diret6rio Nacional delibera com a presenca de no minimo 30% (trinta 
por cento) dos seus membros e as suas decisoes sao tomadas por maioria simples. 

SE(:AO II 

Dos Diret6rios Estaduais 



Art. 43. 0 Diret6rio Estadual e eleito pela Convencao Estadual e tera no minimo 71 
(setenta e um) e no rnaximo 141 (cento e quarenta e um) membros titulares, incluido o 
Lider na Assembleia ou Camara Legislativa, e 1/3 (um terco) de suplentes. 

Art. 44. Compete ao Diret6rio Estadual: 

I - eleger, inclusive no caso de vaga, os membros da Comissao Executiva Estadual; 

II - julgar os recursos que lhe forem interpostos das decis5es da Cornissao Executiva 
Estadual. 

Art. 45. Os Diret6rios Estaduais deliberam com a presenca da maioria absoluta dos 
seus membros e as suas decis5es sao tomadas por maioria simples. 

SE(;AO III 

Dos Diret6rios Municipais 

Art. 46. 0 Diret6rio Municipal e eleito pela Convencao Municipal e tera no minimo 
15 (quinze) e no maximo 45 (quarenta e cinco) membros titulares, incluido o Lider na 
Camara de Vereadores, e 1/3 (um terco) de suplentes. 

Art. 47. Compete ao Diret6rio Municipal: 

I - eleger, inclusive no caso de vaga, os membros da Comissao Executiva Municipal; 

II - julgar os recursos que !he forem interpostos das decis5es da Comissao Executiva 
Municipal. 

Art. 48. Os Diret6rios Municipais deliberam com a presenca da maioria absoluta 
dos seus membros e as suas decis5es sso tomadas por maioria simples. 
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Art. 49. As Cornissoes Executivas serao convocadas: 

I - pelos respectivos Presidentes; 

II - pela maioria dos membros da Comissao Executiva. 

Art. 50. 0 Presidente da Comissao Executiva respectiva enviara aos seus membros 
o edital de convocacao da reuniao com antecedencia minima de 2 (dois) dias. 

§ 1 ° 0 edital de convocacao indicara data, hora, local, materia objeto de deliberacao 
e autor da convocacao. 

§ 2° Os membros da Comissao Executiva serao notificados pessoalmente por 
qualquer meio idoneo, fisico ou eletronico. 

§ 3° Presidira a reuniao o Presidente da respectiva Comissao Executiva. � 



§ 4° Excepcionalmente em casos urgentes ajuizo do Presidente a convocacao podera 
dispensar o intersticio previsto no caput. 

Art. 5 I. Nas reunioes da Comissao Executiva e permitido o voto cumulativo, sendo 
aquele dado por um mesmo membro por mais de um titulo, computando-se para efeito de 
quorum. 

Art. 52. A Cornissao Executiva tera mandato coincidente com o Diret6rio, e seus 
membros serao considerados automaticamente empossados logo ap6s a proclamacao dos 
resultados das respectivas eleicoes. 

Art. 53. Em caso de vacancia, ausencia, licenca ou impedimenta de membros da 
Comissao Executiva, serao convocados suplentes pelo Presidente da Cornissao Executiva, 
obedecendo-se a ordem numerica de colocacao. 

SE<;AO I 

Da Comissao Executiva Nacional 

Art. 54. A Cornissao Executiva Nacional e eleita pelo Diret6rio Nacional e tera a 
seguinte cornposicao: 

I - I (um) Presidente; 

II - 20 (vinte) Vice-Presidentes; 

III - I (um) Secretario-Geral; 

IV - 3 (tres) Secretarios; 

V - I (um) Tesoureiro-Geral; 

VI - 3 (tres) Tesoureiros; 

VII - 70 (setenta) Membros; 

VIII - Lider do Partido no Senado Federal; 

IX - Lider do Partido na Camara dos Deputados; 

X - 20 (vinte) Suplentes. 

. . d erasiha-DF 
10 Of1c1ot ecolo e Rea1c;tro No oe Proo 

1';>160� 

... Pessoas Jund1cas \ 
Reg,s\ro ce - - 

Art. 55. Compete a Cornissao Executiva Nacional: 

I - dirigir, no arnbito Nacional, as atividades partidarias, em toda a sua plenitude; 

II - nomear e destituir os rnembros dos Comites de Cam anha e Comissoes Tecnicas 
Nacionais, e do Instituto Milton Cam os: 

III - criar e extinguir outros orgaos de apoio, quando necessario; 

IV - promover a reforma, alteracao e registro do Estatuto, do Programa e das normas 
regulamentares dos orgaos partidarios; 
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V - baixar Resolucoes estabelecendo normas gerais e especfficas do Partido; 

VI - adrninistrar o patrimonio social, adquirir, alienar ou hipotecar bens; 

VII - manter atualizada a sua escrituracao contabil, promovendo os registros em 
livros ou processamento de dados, prestando contas de cada exercicio nos prazos legais; 

VIII - promover o registro dos seus candidatos do Partido a Presidencia e a Vice- 
Presidencia da Republica perante a Justica Eleitoral e desenvolver as respectivas 
campanhas eleitorais; 

IX - processar, julgar e aplicar as sancoes disciplinares da sua competencia; 

X - apurar e promover a responsabilidade dos Diret6rios e Comissoes Executivas 
Estaduais e seus demais orgaos partidarios, decidindo diretamente sobre sua dissolucao, 
reorganizacao ou extincao; 

XI - julgar os recursos que lhe forem interpostos das decisoes dos orgaos Estaduais; 

XII - aprovar o pedido de filiacao de ex-Governador e Governador, ex-Presidente 
da Republica e Presidente da Republica; 

XIII - adotar providencias para o fiel cumprimento do Estatuto, do Programa e <las 
normas regulamentares dos orgaos partidarios; 

XIV - aprovar a linha politico-partidaria a ser seguida em todo o territ6rio nacional; 

XV - fixar as regras de funcionamento da Convencao Nacional 1 -· i(l)l fe't'O'ftoa· 'JF 
J.- r"11 :ri,o ., �t,, , tro Nacional; 

I 
1 5 2 6 6 4 

XVI - fixar o Calendario das Convencoes Estaduais e Nacional; 
Reg,siro c es ·� ur,u,cas 

XVII - anular Convencoes ja realizadas e cancelar ou suspenderarea1i2a9ao de - 
quaisquer Convencoes Estaduais, nos termos da lei e deste Estatuto; 

XVIII - repassar ara o Instituto Milton Campos os recursos publicos obrigat6rios 
por lei: 

XIX - remeter as Comissoes Executivas Estaduais e aos demais orgaos partidarios 
c6pias das suas deliberacoes para cumprimento pleno; 

XX - aprovar o hino, as cores, o escudo e o simbolo do Partido e divulga-los em 
todo o territ6rio nacional; 

XXI - quando for o caso, examinar as prestacoes de contas, inclusive as <las 
campanhas eleitorais Nacionais, Estaduais e Municipais, tomando as providencias 
necessarias; 

XXII - credenciar delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral, ate o nurnero de 
5 ( cinco ), com representacao perante o Tribunal Regional Eleitoral, quaisquer Tribunais 
ou Juizes Eleitorais, bem como seus Procuradores perante a Justica Eleitoral e o foro em 
geral, e dar assistencia juridica, quando possivel, aos orgaos Estaduais e Municipais, 
quando necessario; 



XXIII - designar Cornissoes Provis6rias Estaduais; 

XXIV - aprovar os pianos de acao partidaria e politica, bem como o regimento 
intemo elaborados pelos Movimentos; 

XXV - fixar os criterios para distribuicao do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC), mediante Resolucao, nos termos do art. 16-C, § 7° da Lein° 9.504/97, 
com a redacao dada pela Lei n° 13 .487/2017; 

XXVI - fixar os criterios complementares de escolha e substituicao dos candidatos 
e o regime das coligacoes nas eleicoes majoritarias; 

XXVII - prorrogar por ate 1 (um) ano o mandato do Diret6rio Nacional e demais 
orgaos Nacionais ou dos Diret6rios Estaduais e demais orgaos Estaduais. 

Art. 56. A Cornissao Executiva Nacional delibera com a presenca de no minimo 
30% (trinta por cento) dos seus membros e as suas decisoes sao tomadas por maioria 
simples. 

Paragrafo unico. A decisao do inciso IV do artigo anterior exige a aprovacao da 
maioria absoluta dos membros da Cornissao Executiva Nacional. 

SE<;AO II 

Das Cornissoes Executivas Estaduais 

Art. 57. A Cornissao Executiva Estadual e eleita pelo Diret6rio Estadual e tera a 
seguinte composicao: 

I - 1 (um) Presidente; 

II - 3 (tres) Vice-Presidentes; 

III - l (um) Secretario-Geral; 

IV - 2 (dois) Secretaries; 

V - 1 (um) Tesoureiro-Geral; 

VI - 2 (dois) Tesoureiros; 

VII - 11 (onze) Membros; 

VIII - Lider do Partido na Assembleia ou Camara Legislativa; 

IX - 11 (onze) Suplentes. 

Art. 58. Compete a Comissao Executiva Estadual: 

1° oucro de Brasilia-OF 
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I - dirigir, no ambito Estadual, as atividades partidarias e, respeitada a orientacao 
Nacional, definir a atuacao politica e parlamentar no Estado; 

II - nomear e destituir os membros dos Cornites de Campanha e Cornissoes Tecnicas 
Estaduais; � 

_,,:::::," 
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III - baixar Resolucoes para vigencia no Estado, respeitadas as diretrizes da 
Cornissao Executiva Nacional; 

IV - administrar o patrirnonio social do Partido no Estado, podendo adquirir, alienar 
ou hipotecar bens; 

V - manter atualizada a sua escrituracao contabil, promovendo os registros em livros 
ou processamento de dados, pres tan do contas de cada exercf cio nos prazos legais; 

VI - promover o registro dos candidatos do Partido a cargos eletivos perante a 
Justica Eleitoral e desenvolver as respectivas campanhas eleitorais; 

VII - processar, julgar e aplicar as sancoes disciplinares da sua cornpetencia; 

VIII - apurar e promover a responsabilidade dos Diret6rios e Comissoes Executivas 
Municipais, bem como de todos os demais orgaos partidarios, decidindo diretamente sobre 
sua dissolucao, reorganizacao ou extincao; 

IX - julgar os recursos interpostos das decisoes dos orgaos Municipais; 

X - adotar providencias para o fiel cumprimento do Estatuto, do Programa e das 
normas regulamentares dos orgaos partidarios; 

XI - aprovar a linha politico-partidaria a ser seguida no Estado; 

XII - fixar as regras de funcionamento da Convencao Estadual e do Diret6rio 
Estadual; 

XIII - fixar o Calendario das Convencoes Municipais; 

XIV - anular Convencoes ja realizadas e cancelar ou suspender a realizacao de 
quaisquer Convencoes Municipais; 

XV - remeter c6pia das suas deliberacoes a Comissao Executiva Nacional e as 
Cornissoes Executivas Municipais; 

XVI - credenciar delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral, ate o numero de 
4 (quatro), com representacao perante o Tribunal Regional Eleitoral e os Juizes Eleitorais 
do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Territ6rio Federal; 

XVII - designar Cornissoes Provis6rias Municipais, de acordo com as disposicoes 
deste Estatuto. 

XVIII - promover a anotacao do Diret6rio Estadual perante a Justica Eleitoral, no 
prazo de 30 (trinta) dias contado da data da realizacao da Convencao. 

Art. 59. As Comissoes Executivas Estaduais se instalam com qualquer numero e as 
deliberacoes se dao com a presenca da maioria absoluta de seus membros. 

r
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VIII - Lider do Partido na Camara de Vereadores; 

IX - 3 (tres) Suplentes. 

Art. 60. A Cornissao Executiva Municipal e eleita pelo Diret6rio Municipal e tera a 
seguinte composicao: 

I - I (um) Presidente; 

II - 2 (dois) Vice-Presidentes; 

III - 1 (um) Secretario-Geral 

IV - 1 (um) Secretario; 

V - 1 (um) Tesoureiro-Geral; 

VI - 1 (um) Tesoureiro; 

VII - 3 (tres) Membros; 

Art. 61. Compete a Comissao Executiva Municipal: 

I - dirigir, no ambito Municipal, as atividades partidarias e, respeitadas as 
orientacoes Nacional e Estadual, definir a atuacao poll tica e parlamentar no Municipio; 

II - nomear e destituir os membros dos Comites de Campanha e Cornissoes Tecnicas 
Municipais; 

III - baixar Resolucoes para vigencia no Municipio, respeitadas as diretrizes das 
Comissoes Executivas Nacional e Estadual; 

IV - administrar o patrimonio social do Partido no Municipio, podendo adquirir, 
alienar ou hipotecar bens; 

V - manter atualizada a sua escrituracao contabil, promovendo os registros em livros 
ou processamento de dados, prestando contas de cada exercicio nos prazos legais; 

VI - promover o registro dos candidatos do Partido a cargos eletivos perante a 
Justica Eleitoral e desenvolver as respectivas campanhas eleitorais; 

VII - processar, julgar e aplicar as sancoes disciplinares da sua competencia; 

VIII - adotar providencias para o fie! cumprimento do Estatuto, do Programa e das 
normas regulamentares dos orgaos partidarios; 

IX - aprovar a linha politico-partidaria a ser seguida no Municipio; 

X - fixar as regras de funcionamento da Convencao Municipal e do Diret6rio 
Municipal; 

XI - remeter c6pia das suas deliberacoes a Comissao Executiva Estadual; 

Xll - credenciar delegados perante o Juiz Eleitoral, ate o numero de 3 (tres), com 
representacao perante o perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdicao; 



XIII - promover a anotacao do Diret6rio Municipal perante a Justica Eleitoral, no 
prazo de 30 (trinta) dias contado da data da realizacao da Convencao. 

XIV - designar as Cornissoes Executivas Zonais, organizar e supervisionar as suas 
atividades; 

XV - manter atualizado o cadastro dos filiados; 

XVI - remeter ao Juizo Eleitoral, no prazo legal, a relacao completa dos seus 
filiados. 

Art. 62. As Cornissoes Executivas Municipais se instalam com qualquer nurnero e 
as deliberacoes se dao com a presenca da maioria absoluta de seus membros. 

SE<;AO IV 

Dos Membros das Comissoes Executivas 

Art. 63. Compete aos Presidentes das Comissoes Executivas Nacional, Estaduais e 
Municipais: 

I - representar o Partido, ativa e passivamente. em juizo e fora dele, no grau de sua 
jurisdicao; 

II - convocar e presidir as Convencoes, as reunioes dos Diret6rios, das Cornissoes 
Executivas e, quando for o caso, dos demais orgaos do Partido; 

III - autorizar a receita e a despesa; 

IV - delegar cornpetencia e atribuicoes a outros membros da Comissao Executiva; 

V - exigir dos demais membros e dos filiados o exato cumprimento dos seus deveres 
publicos, politicos e partidarios; 

VI - convocar, no caso de vacancia, ausencia, licenca ou impedimenta os suplentes 
na ordem de sua colocacao na cornposicao do orgao partidario; 

VII - dirigir o Partido de acordo com as normas estatutarias e com as decisoes dos 
seus orgaos deliberativos; . Of!c _ 

I\J '1P 1'1 !: 8 sjji.,, � 
VIII - baixar Resolucoes e outros atos normativos ou execuuvos do Partido 'nb 

ambito da jurisdicao da sua competencia; 'l r F � 

XIX - prover e desprover os cargos dos servicos partidarios. 
�eg,slrodePessoasJu,ra,cas 

-- § I° Compete ainda ao Presidente da Cornissao Executiva Nacional praticar todos 
os atos de competencia da Comissao Executiva Nacional previstos neste Estatuto ad 
referendum desta, submetendo-os ao orgao na sua primeira reuniao subsequente. 

§ 2° 0 Presidente da Comissao Executiva designara o Vice-Presidente que o 
substituira nos casos de ausencia, licenca ou impedimenta. 

§ 3° Nos casos de vacancia. ausencia, licenca ou impedimenta de qualquer membro� 
,-----; 
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da Cornissao Executiva, o Presidente podera indicar um dos membros da Comissao 
Executiva para responder pelo cargo. 

Art. 64. Compete aos Vice-Presidentes: 

I - substituir, quando indicado, o Presidente, nos casos de ausencia, licenca ou 
impedimento; 

II - colaborar com o Presidente na solucao dos assuntos de ordem politica e 
administrativa; 

III - exercer as atribuicoes que lhes sejam conferidas pelo Presidente. 0 Ofic10 de Brasilia-OF 
�0 de Protocoio e Reoistro 

Art. 65. Compete ao Secretario-Geral: I 1 5 2 6 6 4 
I - substituir o Presidente na ausencia dos Vice-Presidentes; I 

Re91stro "essoas Juridicas 
II - coordenar as atividades dos demais Secretaries e dos orgaos do Partido, 

assegurando o cumprimento das decisoes da Comissao Executiva; 

III - admitir e dispensar pessoal administrativo; 

IV - organizar as Convencoes e reunioes do Partido; 

V - elaborar, divulgar e distribuir as atividades e o noticiario referente ao Partido; 

VI - redigir as atas das reunioes do Partido; 

VII - publicar os atos oficiais do Partido; 

VIII - orientar os orgaos de propaganda e informacao do Partido, elaborando os 
pianos de publicidade a serem aprovados pelas Comissoes Executivas; 

XIX - organizar a biblioteca do Partido; 

X - promover e supervisionar os trabalhos de filiacao Partidaria, controlar e manter 
atualizados os registros cadastrais das filiacoes partidarias; 

XI - organizar o trabalho de arregimentacao partidaria, mantendo atualizado o 
cadastro geral do Partido. 

Art. 66. Compete ao Primeiro, Segundo e Terceiro Secretaries auxiliar o Secretario- 
Geral, e substitui-lo na ordem estabelecida, quando outro nao for indicado. 

Art. 67. Compete ao Tesoureiro-Geral: 

I - manter sob sua guarda e responsabilidade o dinheiro, os valores e os bens do 
Partido; 

II - efetuar pagamentos, depositos e recebirnentos; 

III - responsabilizar-se pela movimentacao financeira e bancaria do Partido; 

IV - assinar, conjuntamente com o Presidente, ou outro membro da Comissao 
Executiva por ele designado, cheques, titulos ou outros documentos que impliquem 
responsabilidade financeira e contabil do Partido; o-: 
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V - manter, rigorosamente em dia, a escrita contabil e orcamentaria do Partido, 
promovendo permanentes ajustes na receita e na despesa; 

VI - organizar o Balance Financeiro anual do Partido nas datas pr6prias e submete- 
lo ao Conselho Fiscal ea Justica Eleitoral; 

VII - elaborar a prestacao de contas da movimentacao financeira das Campanhas, 
para os fins previstos em lei; 

IX - supervisionar os Comites Financeiros da campanha eleitoral, zelando pelo fiel 
cumprimento das disposicoes estatutarias. 

Art. 68. Compete ao Primeiro, Segundo e Terceiro Tesoureiros auxiliar o 
Tesoureiro-Geral, e substitui-lo na ordem estabelecida, quando outro nao for indicado. 

Art. 69. Compete aos demais membros da Cornissao Executiva participar das 
reunioes e das decisoes politicas e administrativas do Partido, alem de desempenhar outras 
atribuicoes que lhes forem designadas pelo Presidente. 

1 ° Oficio de Brasilia-OF 
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Das Comissoes Provis6rias 
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Art. 70. As Comissoes Provis6rias tern competencia concorrente de Diret6rio e 
Cornissao Executiva. 

Art. 71. As Comissoes Provis6rias sao designadas pela Cornissao Executiva de nivel 
hierarquico imediatamente superior. 

Art. 72. 0 ato que instituir as Cornissoes Provis6rias designara o Presidente e o 
Tesoureiro e terao a seguinte cornposicao: 

I - Estaduais: de 11 (onze) a 21 (vinte e um) membros titulares e ate 7 (sete) 
suplentes; 

II - Municipais: de 7 (sete) a 17 (dezessete) membros titulares e ate 5 (cinco) 
suplentes. 

Art. 73. As Comissoes Provis6rias tern vigencia de 180 (cento e oitenta dias). 
[Alterado pela Resolucao 15/2018]. 

Art. 74. Serao designadas Comissoes Provis6rias nas hip6teses de dissolucao ou 
extincao de Diret6rio ou no caso de inexistencia de representacao partidaria, com o objetivo 
de constituir o Diret6rio. 

CAPITULO VIII 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 75. 0 Conselho Fiscal eleito pela Convencao respectiva sera formado por: 



I - Nacional: 7 (sete) titulares e 4 (quatro) suplentes; 

II - Estadual: 3 (trcs) titulares e 3 (tres) suplentes; 

II - Municipal: 3 (tres) titulares e 3 (tres) suplentes. 

Art. 76. Compete ao Conselho Fiscal: 

I - examinar e dar parecer sobre a contabilidade do Partido; 

II - fiscalizar a execucao do orcamento anual; 

III - supervisionar e acompanhar as atividades financeiras do Partido. 

Art. 77. 0 Conselho Fiscal na sua primeira reuniao elegera: 

I - 1 (um) Presidente; 

II - 1 (um) Vice-Presidente; 

III - I (um) Secretario. 

Art. 78. 0 Conselho Fiscal prestara contas de suas atividades e apresentara relat6rio 
a Cornissao Executiva. 

CAPITULO IX 

DO CONSELHO CONSUL TIVO 

Art. 79. 0 Conselho Consultivo eleito pela Convencao respectiva sera formado por: 
t- ati'cio ue �� ua-Df I - Nacional: 33 (trinta e tres) titulares e 12 (doze) suplentes; N° de protocolc e Remstro 

II - Estadual: 5 (cinco) titulares e 3 (tres) suplentes; 1 5 2 6 6 � 
II - Municipal: 5 (cinco) titulares e 3 (tres) suplentes. 

Art. 80. Compete ao Conselho Consultivo: 

Registro de Pessoas Juridicas 

I - colaborar com a Cornissao Executiva respectiva, encaminhando-lhe sugestoes e 
pareceres, estes quando solicitados, sobre problemas politico-partidarios, nacionars, 
estaduais e municipais; 

II - opinar sobre materia de relevante interesse, quando solicitado; 

III - sempre que convocado, participar, por interrnedio do Presidente, das reunioes 
do Diretorio ou da Cornissao Executiva, sem direito a voto. 

Art. 81. 0 Conselho Consultivo na sua primeira reuniao elegera: 

I - 1 (um) Presidente; 

II - 1 (um) Vice-Presidente; 

III - 1 (um) Secretario. 
l 

/ 20 



CAPITULOX 

DO CONSELHO DE ETICA 

Art. 82. 0 Conselho de Erica eleito pela Convencao respectiva sera formado por: 

I - Nacional: 13 (treze) titulares e 6 (seis) suplentes; 

II - Estadual: 3 (tres) titulares e 3 (tres) suplentes; 

II - Municipal: 3 (tres) titulares e 3 (tres) suplentes. 

Art. 83. Compete ao Conselho de Etica: 

I - zelar pela aplicacao e observancia do Estatuto, do Programa e das normas 
regulamentares dos orgaos partidarios; 

II - remeter a Cornissao Executiva respectiva os processos em que se configurem 
casos de aplicacao de sancao; 

III - opinar, nos casos que lhe digam respeito e que lhe tenham sido submetidos pela 
Comissao Executiva respectiva. 

Art. 84. 0 Conselho de Etica na sua primeira reuniao elegera: 

I - 1 (um) Presidente; 

II - I (um) Vice-Presidente; 

Ill - 1 (um) Secretario. 

CAPITULO XI 

DOS MOVIMENTOS 

10 oftcio de Bl rasRi����io 
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Art. 85. As Comissoes Executivas poderao organizar os seguintes orgaos de apoio: 

a) Movimentos Trabalhistas; 

b) Movimentos da Juventude ate 35 anos; 

c) Movimentos Rurais; 

d) Movimentos da Mulher; 

e) Movimentos de Servidores Publicos; 

f) Movimentos afrodescendentes; 

m) outros Movimentos criados pela respectiva Cornissao Executiva. 

/ 
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Art. 86. Os Movimentos sao designados pelo Presidente da Cornissao Executiva e 
terao a seguinte cornposicao: 

I - 1 (um) Presidente; 

II - 1 (um) Vice-Presidente; 

III - 1 (um) Secretario-Geral; 

IV - I (um) 1 ° Secretario. 

Art. 87. As Chapas para as eleicoes proporcionais contarao, preferencialrnente, com 
1 (um) ou mais candidatos de cada Movimento. 

Paragrafo unico. A Iista de candidatos dos Movimentos devera ser apresentada a 
Cornissao Executiva ate 5 ( cinco) dias antes da Convencao para escolha de candidatos. 

Art. 88. Cabera aos Movimentos, por meio de acao partidaria, pugnar pela realizacao 
de seus ideais e objetivos. 

Art. 89. Os Movimentos elaborarao os seus pianos de acao partidaria e politica e o 
regimento interno, para aprovacao da Cornissao Executiva Nacional. 

CAPITULO XII 
. f 1 ° Oficio de Brasilia-OF 
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Art. 90. Aos filiados ao Partido sao assegurados os seguintes direitos: 

I - disputar, observadas as exigencias da Constituicao, da lei e deste Estatuto, cargo 
publico eletivo e funcao partidaria; 

II - formular requerimentos perante os orgaos partidarios; 

III - pleitear revisao de decisoes politicas perante os orgaos partidarios; 

IV - interpor recursos em defesa de seus interesses politicos perante a Justica; 

V - representar a autoridade partidaria contra os que violarem o Estatuto, o Programa 
e as normas regulamentares dos orgaos partidarios. 

Art. 91. Sao deveres do filiado ao Partido: 

I - defender o regime dernocratico definido na Constituicao e esforcar-se para seu 
aperfeicoamento; 

II - defender o Partido e difundir o seu Programa; 

III - votar e participar da campanha dos candidatos indicados pelas Convencoes e 
acatar as demais decisoes do Partido; (/0 
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IV - contribuir para o fortalecimento do Partido; 

V - pagar a contribuicao financeira estabelecida; 

VI - renunciar aos mandatos eletivos, imediatamente ao seu desligamento do 
Partido; 

VII - submeter-se as decisoes do Partido. 

Art. 92. Os filiados, especialmente os membros de orgaos partidarios, mediante a 
apuracao em processo regular em que lhes sejam assegurados o contradit6rio e a ampla 
defesa, ficarao sujeitos as sancoes disciplinares quando restar provado que sao 
responsaveis por: 

I - infracao de dispositivos do Estatuto, do Programa e das normas regulamentares 
dos orgaos partidarios ou desobediencia a orientacao politica fixada pelo orgao 
competente; 

II - desobediencia as deliberacoes e as diretrizes regularmente tomadas em questoes 
de interesse do Partido, inclusive pela Bancada a que pertencer o Senador da Republica, o 
Deputado Federal, o Deputado Estadual ou Distrital ou o Vereador; 

III - atentado contra a normalidade das eleicoes; 

IV - improbidade no exercicio de cargos ou funcoes publicas, de mandato 
parlamentar ou de orgao partidario; 

V - atividade politica contraria ao Estado de Direito, ao Regime Democratico e aos 
interesses partidarios; 

VI - falta de exacao no cumprimento dos deveres atinentes as funcoes publicas e 
parti darias; 

VII - infidelidade partidaria, nos termos da lei e deste Estatuto; 

VIII - fazer Campanha Eleitoral para candidatos ou partido adversaries; 

IX - desacato as autoridades partidarias ou as ordens superiores. 

Art. 93. 0 filiado que, eleito pela legenda, venha a se desligar do Partido no curso 
do mandato ou punido com cancelamento de filiacao partidaria, perdera automaticamente 
o mandato para o qua! foi eleito. -10 ot:�.o ' ; it a· ,... 

\No de Protocolo e Reatstro 
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Das Sancoes Disciplinares 

Art. 94. Estao sujeitos a sancoes disciplinares, na forma da lei e deste Estatuto: 

T - os orgaos de direcao, de acao e de apoio; 

II - os membros do Partido, em geral; 
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III - os parlarnentares; 

IV - os filiados. 

Art. 95. Os filiados e os orgaos partidarios que violarem o Estatuto, o Programa ou 
as normas regulamentares estarao sujeitos as seguintes sancoes disciplinares: 

I - advertencia; 

II - suspensao por 3 (tres) a 12 (doze) meses; 

III - destituicao de funcao em orgao partidario; 

IV - expulsao com cancelamento de filiacao partidaria; 

V - dissolucao de Diret6rio. 

1: Oficio de Brasilia-OF 
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§ 1 ° Aplicam-se a advertencia e a suspensao as infracoes prirnarias de menor 
gravidade e falta ao dever de disciplina. aos filiados e aos orgaos partidarios. 

§ 2° Incorre na destituicao de Iuncao em orgao partidario o filiado responsavel por 
improbidade ou ma exacao no exercicio de cargo ou funcao publica ou partidaria ou de 
conduta pessoal reprovavel. 

§ 3° Ocorre a expulsao, com o consequente cancelamento da filiacao, nos casos de 
extrema gravidade, por inobservancia aos principios programaticos, infracao grave as 
disposicoes de lei e do Estatuto e descumprimento das deliberacoes do Partido, bem como 
o parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, as diretrizes legitimamente 
estabelecidas pelos orgaos partidarios. 

§ 4° As sancoes disciplinares de suspensao e destituicao implicam a perda de 
qualquer delegacao que o membro do Partido haja recebido, e na interdicao do exercicio 
politico-partidario, bem como, na exclusao do nome do filiado em chapas do Partido para 
disputas eleitorais e partidarias. 

§ 5° Considera-se ato de infidelidade partidaria, sujeitando o infrator a aplicacao 
sumaria da pena de cancelamento do registro da candidatura na Justica Eleitoral e expulsao 
sirnultanea do Partido, ao candidato que, contrariando as deliberacoes de Convencao e os 
interesses partidarios, fizer campanha eleitoral para candidato ou partido adversaries. 

§ 6° A dissolucao de Diret6rio sera aplicada na forma e nas hip6teses dos arts. 99 e 
seguintes. 

Art. 96. A representacao para a aplicacao de sancao disciplinar devera ser formulada 
perante a Cornissao Executiva respectiva por qualquer filiado na plenitude dos seus 
direitos, e devera ser fundamentada e instruida com prova material ou testemunhal, 
indicando os fatos e as circunstancias que deram causa a representacao. 

Paragrafo unico. Sera com ctcntc para receber a arguicao: 

I - o Dirctorio a q,ue estiver filiado o arguido; 

II - o Diret6rio Estadual, se o arguido for um de seus mernbros, De utado Estadual, 
Secretario de Estado. Prefeito. Vice-Prefeito ou Vereador; er 

24 



III - o Diret6rio Nacional. se o arguido for um de seus membros. Senador, Deputado 
Federal. Govemador de Estado, Ministro de Estado, Presidente ou Vice-Presidente da 
Re ublica. 

Art. 97. As sancoes disciplinares serao aplicadas pelas Comissoes Executivas. 

§ l O O Presidente da Comissao Executiva ordenara a citacao do representado, 
pessoalmente ou pelo representante do orgao, por escrito, por via postal, ou por qualquer 
meio que comprove ciencia inequivoca, para o representado apresentar defesa escrita no 
prazo de 8 ( oito) dias. 

§ 2° Ap6s 3 (tres) tentativas infrutiferas de citacao do representado, comprovadas 
por 2 (duas) testemunhas, o Presidente da Comissao Executiva ordenara a citacao do 
representado por Edital, publicado no Diario Oficial do Estado ou da Uniao, conforme o 
caso, com prazo de 20 (vinte) dias, para o representado apresentar defesa escrita no prazo 
de 8 ( oito) dias. 

§ 3° Os filiados poderao promover sua pr6pria defesa ou fazer-se representar por 
procurador habilitado, e os orgaos do Partido poderao ser representados por um dos seus 
membros ou por procurador credenciado. 

§ 4° Apresentada ou nao a defesa, o Presidente da Comissao Executiva encaminhara 
o processo ao Conselho de Etica para parecer no prazo de 8 ( oito) dias. 

§ 5° Com ou sem parecer o Conselho de Erica devolvera o processo a Cornissao 
Executiva, e o Presidente designara Relator que marcara a data do julgamento. 

§ 6° No julgamento pela Cornissao Executiva sera obedecido o seguinte rito: 

a) aberta a sessao, o Presidente informara ao plenario a sua finalidade e concedera 
a palavra ao Relator; 

b) feito o relat6rio, falara o representante da acusacao e logo em seguida o 
representante da defesa, ambos por 15 (quinze) minutos cada, sem apartes e sem debate; 

c) ap6s os pronunciamentos da acusacao e da defesa, o Relator proferira o seu voto 
que sera submetido a Cornissao Executiva por votacao secreta ou por aclamacao, a criterio 
do Presidente. 

§ 7° A decisao da Cornissao Executiva sera registrada em ata e publicada no Diario 
Oficial do Estado ou da Uniao, conforme o caso, e comunicada a Justica Eleitoral para 
anotacoes. 

Art. 98. Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo da dernora, o Presidente 
da Comissao Executiva podera aplicar liminarmente as sancoes disciplinares previstas 
neste estatuto, para so entao submeter o julgamento do merito ao procedimento previsto 
para o julgamento das sancoes disciplinares no artigo anterior, no que couber, assegurados 
o contradit6rio ea ampla defesa. 
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SE�AO III 

Da Dissolucao de Diret6rio 
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Art. 99. 0 Diret6rio que violar o Estatuto, o Programa ou as norma ,fr lamensare no.cas 
estara sujeito a sancao de dissolucao. 

§ 1 ° A representacao para a aplicacao de sancao de dissolucao podera ser fonnulada 
por qualquer filiado na plenitude dos seus direitos, e devera ser fundamentada e instruida 
com prova material ou testemunhal, indicando os fatos e as circunstancias que deram causa 
a representacao. 

§ 2° 0 pedido de dissolucao de Diret6rio Estadual devera ser formulado perante a 
Cornissao Executiva Nacional. 

§ 3° 0 pedido de dissolucao de Diret6rio Municipal devera ser formulado perante a 
Comissao Executiva Estadual. 

§ 4° Recebida a representacao, sera ela submetida ao procedimento previsto para o 
julgamento das sancoes disciplinares no art. 97, no que couber. 

§ 5° Dissolvido o Diret6rio, sera promovido o cancelamento das suas anotacoes 
perante a Justica Eleitoral, bem como dos seus demais orgaos de direcao, acao e apoio, e 
designada uma Comissao Provis6ria, na forma deste Estatuto. 

§ 6° Estara tambern sujeito a dissolucao o Diret6rio cuja Convencao o tenha eleito 
em desobediencia ao Estatuto, ao Programa ou as normas regulamentares. 

Art. l 00. Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo da demora, a 
Cornissao Executiva podera decretar liminarmente a dissolucao do Diret6rio, para s6 entao 
submeter o julgamento do merito ao procedimento previsto para o julgamento das sancoes 
disciplinares no art. 97, no que couber, assegurados o contradit6rio ea ampla defesa. 

Paragrafo unico. A Cornissao Executiva Nacional podera, ainda, decretar 
liminarmente a dissolucao de Diretorio, sempre que ficar caracterizada situacao em que se 
imponha a urgente tomada de decisao, para preservar os superiores interesses do Partido 
perante o Estatuto, a lei ou a opiniao publica, ou de Diret6rio cujo desempenho politico- 
eleitoral nao corresponda aos interesses do Partido ou venha a se tornar impeditivo ao seu 
progresso e desenvolvimento. submetendo posteriormente em qualquer caso o julgamento 
do merito ao procedimento previsto para o julgamento das sancoes disciplinares no art. 97, 
no que couber, assegurados o contradit6rio e a ampla defesa. 

Art. 101. A dissolucao do Diret6rio Nacional ocorrera em duas hip6teses: 

I - pela nao realizacao da Convencao Nacional para renova-lo ou nao prorrogacao 
do seu mandato; 

II - pelo voto da maioria de 2/3 (dois tercos) dos membros da Convencao Nacional. 

Paragrafo unico. Decretada a dissolucao do Diret6rio Nacional, dirigira o Partido 
ate a eleicao do novo Diret6rio Nacional uma Comissao Provis6ria, indicada pelas 
Bancadas do Partido no Senado Federal e na Camara dos Deputados, e pelos Presidentes 
<las Comissoes Executivas Estaduais, com poderes restritos a realizacao da Convencao VV"" 
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Nacional, que se reunira, dentro de 60 (sessenta) dias, para eleger o novo Diret6rio 
Nacional. 

SE<";AO IV 

Dos Recursos das Sancoes Disciplinares 

Art. 102. Das sancoes disciplinares aplicadas pelas Cornissoes Executivas Nacional, 
Estaduais ou Municipais, em qualquer caso, cabera recurso para o Diret6rio respectivo, 
sem efeito suspensivo, no prazo de 3 (tres) dias da data da sua publicacao no Diario Oficial 
do Estado ou da Uniao, conforme o caso. 

§ 1 ° 0 Relator da sancao disciplinar decidira pelo recebimento do recurso com seu 
encaminhamento ao Diret6rio respectivo ou pela sua rejeicao quando sera arquivado. 

§ 2° Recebido o recurso, sera ele submetido ao procedimento previsto para o 
julgamento das sancoes disciplinares, no que couber, perante o Diret6rio respectivo. 

§ 3° Provido o recurso, o filiado ou o orgao punido retornara ao estado anterior no 
prazo no prazo de 3 (tres) dias da data do julgamento; se improvido sera tornada definitiva 
a sancao aplicada. 

§ 4° Das decisoes liminares do Presidente da Comissao Executiva, cabera recurso 
para o pr6prio orgao, aplicando-se este artigo no que couber. 

1 
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Art. 103. 0 Partido funcionara no Senado Federal, na Camara dos Deputados, nas 
Assembleias e na Camara Legislativas, e nas Cameras de Vereadores por intermedio de 
suas Bancadas, subordinadas ao Estatuto, ao Programa e as normas regulamentares. 

§ 1 ° As Comiss5es Executivas reunir-se-ao na segunda semana de cada sessao 
legislativa e estabelecerao as diretrizes politicas a serem seguidas pelas Bancadas do 
Partido no Senado Federal, na Camara dos Deputados, nas Assembleias e na Camara 
Legislativas. e nas Carnaras de Vereadores, respectivamente. 

§ 2° Por sua pr6pria iniciativa ou a requerimento do lider ou de parlamentares que 
representem 1/3 (um terco) do total dos integrantes da Bancada, a Comissao Executiva 
respectiva reunir-se-a extraordinariamente para deliberar e "fechar questao" ou nao sobre 
a posicao do Partido relativamente a materia objeto de apreciacao legislativa ou sobre o 
estabelecimento de novas diretrizes politicas, inclusive sobre a constituicao de blocos 
parlamentares, sujeitando-se as sancoes previstas neste Estatuto o parlamentar que 
descumprir a diretriz assim estabelecida. 

§ 4° A Cornissao Executiva respectiva informara a Mesa da Casa Legislativa sobre 
a deliberacao de "fecharnento de questao" adotada nos termos do paragrafo anterior. 



CAPITULO XIV 

DO LIDER 

Art. I 04. 0 lider do Partido no Senado Federal, na Camara dos Deputados, nas 
Assembleias e na Camara Legislativas, e nas Camaras de Vereadores e eleito pela Bancada 
mediante voto secreto e maioria absoluta. 

Art. 105. Nao sendo obtido o quorum de eleicao no primeiro escrutinio, realizar-se- 
a um segundo, do qua! somente participarao os 2 (dois) primeiros colocados no escrutinio 
anterior, considerado eleito o mais votado. 

Art. I 06. Al em das atribuicoes conferidas pelos regimentos das Casas Legislativas, 
compete ao lider expressar as posicoes da Bancada perante o orgao partidario 
correspondente e coordenar sua acao parlamentar no sentido da defesa e implementacao 
das diretrizes do Partido, mediante reuni5es peri6dicas e debates intemos com os 
integrantes da Bancada. 

Art. 107. Os lideres do Partido no Senado Federal, na Camara dos Deputados, nas 
Assembleias e na Camara Legislativas, e nas Carnaras de Vereadores sao.membro natos 
das respectivas Comiss5es Executivas como representantes de suas Banc.DrJ �otcomrdirei� 
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DO PATRIMONIO, DAS FINAN<;AS, DO OR<;AMENTO EDA CONTABILIDADE 

SE<;A.O I 

Do Patrimonio e das Financas 

Art. I 08. 0 Patrimonio do Partido sera constituido pelos bens m6veis e im6veis de 
sua propriedade, pelas contribuicoes obrigat6rias de seus membros, pelos donativos que 
lhe forem feitos e pelos recursos do Fundo Partidario. 

Art. 109. Todo recurso financeiro recebido pelo Partido sera contabilizado para 
prestacao de contas a Justica Eleitoral nos termos da lei e deste Estatuto. 

Art. 110. [Revogado pela Resolucao 15/2018). 

Art. 111. [Revogado pela Resolucao 15/2018]. 

Paragrafo unico, Os demais filiados ao Partido pagarao anuidade para a Cornissao 
Executiva Municipal, cujo valor minimo sera fixado pela pr6pria Cornissao Executiva 
Municipal. 

Art. 112. As Comissoes Executivas anistiarao os filiados que, por extrema e 
reconhecida dificuldade financeira, estejam em debito, podendo, tarnbem, dispensar o 
pagamento dos que estiverem desempregados. 

Art. 113. As Cornissoes Executivas poderao estabelecer criterios relativamente a 
fixacao do valor de contribuicoes, auxilios ou donativos, levando em conta as / � --- ; (/ 
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peculiaridades da jurisdicao em que atua, nos limites da lei. 

Art. 114. E vedado ao Partido receber, direta ou indiretamente, contribuicao 
financeira ou auxilio de qualquer fonte de recursos vedada em lei. 

SE<;AO II 

Do Orcamento e da Contabilidade 

Art. 115. As Comissoes Executivas deverao manter escrituracao contabil, de forma 
a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinacao de suas despesas. 

§ 1 ° As doacoes de recursos financeiros somente poderao ser efetuadas na conta do 
Partido por meio de: 

I - cheques cruzados e nominais ou transferencia eletronica de depositos; 

II - depositos em especie devidamente identificados; 

III - mecanismo disponivel em sitio do Partido na internet que permita inclusive o _ 
uso de cartao de credito ou de debito e que atenda aos seguintes requisitos · 0 l; P��toc:o�; n:,st� 

a) identificacao do doador; 1 5 2 6 6 4 

b) ernissao obrigat6ria de recibo eleitoral para cada doacao realizad�dg,stro nP PessoasJurldicas 
I - 

§ 2° E vedado ao Partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou 
pretexto, contribuicao ou auxilio pecuniario ou estirnavel em dinheiro, inclusive atraves de 
publicidade de qualquer especie, procedente de: 

I - entidade ou governo estrangeiros; 

II - entes publicos e pessoas juridicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotacoes 
referidas no art. 38 da Lei n° 9.096/95 e as proveniente do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC); 

III - entidade de classe ou sindical; 

IV - pessoas fisicas que exercarn funcao ou cargo publico de livre nomeacao e 
exoneracao. ou cargo ou emprego publico temporario, ressalvados os filiados ao Partido. 

§ 3° Constituem recursos de origem nao identificada aqueles em que o nome ou a 
razao social, conforme o caso, ou a inscricao no CPF ou CNPJ do doador ou contribuinte 
nao tenham sido informados, e, se informados, sejam invalidos, inexistentes, nulos, 
cancelados ou, por qualquer outra razao, nao sejam identificados. 

§ 4° Os recursos oriundos de fonte vedada e de origem nao identificada, 
eventualmente, recebidos pelo Partido nao serao utilizados, devendo o orgao partidario 
recolher ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da Uniao (GRU), ate o 
ultimo dia util do mes subsequente a efetivacao do credito em qualquer das contas 
bancarias do Partido, sendo vedada sua devolucao ao doador originario. 
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§ 5° Os Diret6rios que descumprirem os procedimentos contabeis e financeiros 
previstos neste Estatuto ou na legislacao em vigor terao o repasse do Fundo Partidario 
suspenso preventivamente ate que a irregularidade seja sanada. 

Art. 116. As Comissoes Executivas prestarao contas anualmente a Justica Eleitoral 
nos prazos e em conformidade com a legislacao em vigor. 

Art. 117. Cabe a Comissao Executiva Nacional expedir instrucoes e orientacoes 
sobre os procedimentos financeiros e contabeis que devem ser aplicados intemamente, bem 
como referentes a prestacao de contas junto a Justica Eleitoral. 

§ 1 ° 0 Partido podera receber doacoes de pessoas fisicas de acordo com os criterios 
estabelecidos em lei e em conformidade com as determinacoes da Cornissao Executiva 
Nacional. 

§ 2° 0 candidato podera usar recursos pr6prios em sua campanha ate o limite de 
gastos estabelecido em lei para o cargo ao qua! concorre. 
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Art. 118. Os dep6sitos e movimentacoes dos recursos oriundos do Fundo Partidario 
serao feitos em estabelecimentos bancarios controlados pelo Poder Publico Federal, pelo 
Poder Publico Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo Partido. 

Art. 119. Os recursos oriundos do Fundo Partidario serao aplicados: 

I - na manutencao das sedes e services do Partido, permitido o pagamento de 
pessoal, a qualquer titulo, observado, do total recebido, os seguintes limites: 

a) 50% (cinquenta por cento) para o orgao Nacional; 

b) 60% (sessenta por cento) para cada orgao Estadual e Municipal; 

II - na propaganda doutrinaria e politica; 

III - no alistamento e campanhas eleitorais; 

IV - na criacao e manutencao de instituto ou fundacao de pesquisa e de doutrinacao 
e educacao politica, sendo esta aplicacao de, no minirno, 20% (vinte) por cento do total 
recebido; 

V - na criacao e manutencao de programas de prornocao e difusao da participacao 
polftica das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do Partido ou, 
inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundacao de pesquisa e de doutrinacao e educacao 
politica de que trata o inciso IV, conforme percentual que sera fixado pela Comissao 
Executiva Nacional, observado o minimo de 5% ( cinco por cento) do total; 

VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congeneres devidos a organismos 
partidarios intemacionais que se destinem ao apoio a pesquisa, ao estudo ea doutrinacao 
politica, aos quais seja o Partido regularmente filiado; ., 
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VII - no pagamento de despesas com alirnentacao, incluindo restaurantes e 
lanchonetes. 

§ 1 ° Na prestacao de contas devem ser discriminadas as despesas realizadas com 
recursos do Fundo Partidario, de modo a permitir o controle da Justica Eleitoral sabre o 
cumprimento do disposto neste artigo. 

§ 2° No exercicio financeiro em que o instituto ou fundacao de pesquisa e de 
doutrinacao e educacao politica nao despender a totalidade dos recursos que the forem 
assinalados. a eventual sabra devera ser revertida para outras atividades partidarias 
previstas no ca ut deste artigo, observando-se ue: 

a) as sabras deverao ser apuradas ate o fim do exercicio financeiro e deverao ser 
integralmente transferidas para a conta bancaria do Partido destinada a movimentacao dos 
recursos do Fundo Partidario, no mes de janeiro do exercfcio seguinte; 

b) o valor das sabras transferidas nao sera computado para efeito do calculo previsto 
no inciso IV deste artigo; 

c) o valor das sobras transferidas sera computado para efeito do calculo previsto no 
inciso V deste artigo. 

Art. 120. Os recursos do Fundo Partidario serao regidos pela Cornissao Executiva 
Nacional e repassados dentro dos seguintes criterios: 

I - 20% (vinte or cento) ao Instituto Milton Campos; 

II - 5% ( cinco por cento) as Mui heres Progressistas; 

III - 40% (quarenta por cento) ao Diret6rio Nacional; 

IV - 35% (trinta e cinco por cento) aos Diret6rios Estaduais. 

Art. 121. A Comissao Executiva Nacional dispora sabre os criterios de distribuicao 
do Fundo Partidario para os Diret6rios Estaduais, e as Comissoes Executivas Estaduais 
para os Diretorios Municipais. 

CAPITULO XVI 

DAS CAMP ANHAS ELEITORAIS 

Art. 122. Em ano eleitoral, as Comiss5es Executivas deverao adequar-se as regras 
da legislacao eleitoral em vigor, providenciando os meios necessaries para o seu fie! 
cumprimento. 

Art. 123. Constitui obrigacao das Comissoes Executivas ao final de cada campanha 
eleitoral, manter, mediante demonstrativo, controle das sabras de campanha para fins de 
prestacao de contas. 

Art. 124. Ocorrendo sabra de campanha, em qualquer montante, essa devera ser 
declarada na prestacao de contas da instancia partidaria correspondente. 

Registro de Pessoas Jurfdicas 
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Art. 125. As sobras de campanhas eleitorais, em recursos financeiros ou estimaveis 
em dinheiro que nao decorram do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 
devem ser contabilizadas como receita do exercfcio em que ocorrer a sua apuracao e devem 
constar na prestacao de contas anual do exercicio subsequente ao seu recolhimento. 

Art. 126. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros que nao 
decorram do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), esta deve ser 
declarada na prestacao de contas e, ap6s julgados todos os recursos, transferida a respectiva 
Comissao Executiva Nacional, Estadual ou Municipal. 

Art. 127. As sobras de recursos financeiros de campanha que nao decorram do 
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) serao utilizadas pelo Partido, 
devendo tais valores ser declarados nas prestacoes de contas perante a Justica Eleitoral, 
com a identificacao dos candidatos. 

Art. 128. As sobras de campanha decorrentes do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC) que nao forem utilizados nas campanhas eleitorais deverao ser 
devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da apresentacao da respectiva 
prestacao de contas. 

Art. 129. 0 Diret6rio Nacional nao podera ser responsabilizado nem penalizado pelo 
descumprimento do disposto nos artigos precedentes por parte das Cornissoes Executivas 
Estaduais e Municipais. - - - . . -1 1 ° Oficio de Bras11ta-Dt- 
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Art. 130. E permitida a formacao de coligacoes para as eleicoes majoritarias e 
proporcionais. 

Paragrafo unico. E vedada a celebracao de coligacoes para as eleicoes proporcionais 
a partir das eleicoes de 2020. 

Art. 131. Os criterios de escolha e o regime das coligacoes serao definidos pela 
Cornissao Executiva Nacional, mediante Resolucao, publicando-os no Diario Oficial da 
Uniao ate 180 ( cento e oitenta) dias antes das eleicoes, sem obrigatoriedade de vinculacao 
entre as candidaturas em ambito nacional, estadual, distrital ou municipal, nos termos do § 
1 ° do art. 17 da Constituicao Federal, e art. 7°, § 1 ° da Lei n° 9 .504/97. 

§ IO Se a convencao partidaria de nivel inferior se opuser, na deliberacao sobre 
coligacoes, as diretrizes legitimamente estabelecidas pela Cornissao Executiva Nacional, 
podera a Comissao Executiva Nacional anular a deliberacao e os atos decorrentes da 
convencao partidaria de nivel inferior. 

§ 2° As anulacoes de deliberacoes dos atos decorrentes de convencao partidaria, na 
condicao acima estabelecida, deverao ser comunicadas a Justica Eleitoral no prazo de 30 
(trinta) dias ap6s a data limite para o registro de candidatos. 
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§ 3° Se, da anulacao, decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o 
pedido de registro devera ser apresentado a Justica Eleitoral nos IO ( dez) dias seguintes a 
deliberacao, observado o disposto no art. 13 da Lein° 9.504/97. 

CAPITULO XVIII 

DAS DISPOSIC,:OES GERAIS 

1° Oflcio de Brasilia-OF 
N° de Protceolo e Reo1stro 

152664 

�egrstro de Pessoas Jurld1cas 

Art. 132. Os membros do Partido nao responderao subsidiariamente pelas 
obrigacoes contraidas em nome da agrerniacao partidaria. 

Art. 133. A responsabilizacao pessoal civil e criminal dos dirigentes partidarios 
decorrente da desaprovacao das contas partidarias e de atos ilicitos atribuidos ao Partido 
somente ocorrera se verificada irregularidade grave e insanavel resultante de conduta 
dolosa que importe enriquecimento ilicito e lesao ao patrimonio do Partido. 

Art. 134. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao 
orgao partidario Municipal, Estadual ou Nacional que tiver dado causa ao nao 
cumprimento da obrigacao, a violacao de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilicito, 
exclufda a solidariedade de outros orgaos de direcao partidaria. 

Art. 135. 0 orgao Nacional do Partido politico, quando responsavel, somente podera 
ser demandado judicialmente na circunscricao especial judiciaria da sua sede em Brasilia- 
DF. inclusive nas acoes de natureza civel ou trabalhista. 

Art. 136. Sao irnpenhoraveis os recursos publicos do Fundo Partidario recebidos 
pelo Partido, nos termos da lei. 

Art. 137. Despesas realizadas por orgaos partidarios Municipais ou Estaduais ou por 
candidatos nas respectivas circunscricoes devem ser assumidas e pagas exclusivamente 
pela esfera partidaria correspondente, salvo acordo expresso com orgao de outra esfera 
partidaria. 

§ IO O Diret6rio Nacional nao sofrera a suspensao das cotas do Fun do Partidario, 
nem qualquer outra punicao como consequencia de atos praticados por orgaos Estaduais 
ou Municipais. 

§ 2° Em caso de nao pagamento, as despesas nao poderao ser cobradas dos orgaos 
superiores do Partidos, recaindo eventual penhora exclusivamente sobre o orgao partidario 
que contraiu a divida executada. 

Art. 138. Todos os orgaos partidarios extintos ou alterados pelas disposicoes deste 
Estatuto permanecem hfgidos ate a extincao dos seus mandatos. 

Art. 139. Aplicarn-se as normas estatutarias de direito material vigentes a epoca do 
fato, e as normas estatutarias de direito processual aplicarn-se imediatamente a partir da 
data da aprovacao deste Estatuto. 

Art. 140. Contam-se os prazos previstos neste Estatuto em dias corridos excluindo 
o dia do inicio e incluindo o do vencimento. Os prazos somente iniciam e vencem em dias 
uteis nacionais. 

Art. 141. [Revogado pela Resolucao 15/2018]. 
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Art. 142. Os casos omissos serao resolvidos pela Cornissao Executiva Nacional, que 
baixara Resolucoes com forca administrativa e estatutaria, vigorando a partir de sua 
publicacao no Diario Oficial da Uniao. 

Art. 143. Estas alteracoes estatutarias entram em vigor na data da sua publicacao, 
revogadas as disposicoes em contrario. 

�· 
- LISE REIS 
Delegada Nacional 

OAB-DF 25998 

����:;;:-- 
Registro de Pessoas Jur1d r; teas 

Presidente 

I 1. OFICIO - BRASILIA I I REGISTRO CI�Il OAS PESSOAS JURIDICAS I !--------------------·-----·--------- I 
IFicou ar�ui vsda c6Pia em microfilme I 
lsob o n.00152664 I �--�--���--�--��----l 

.•. � ,- . . . . 
;.... ' 

[ii�. ·./ . 

Titu!ar: Marcelo Cc1eta'"lo Ri a 
Rosimar Alves de Jesus �����'.j 
Selo: TJDFT2019021003 20 
Para consultar www.tjdf.jus.br 

Registrado e Arq�ivado sob o numerc 00003304 do llvro n. 
A-06. Dou fe. Protocolado e dig!taiiza ob ,0 01 �2664 

34 


