
 

 

 

 

Os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em Sessão de 6 de maio de 2014, 

acordaram em deferir parcialmente o pedido de alteração estatutária Partido Social Democrático 

(PSD), nos termos do voto da Relatora, Ministra LAURITA VAZ, (RPP Nº 1417-96.2011.6.00.0000), nos 

seguintes termos:  

“[...] 

 Ante o exposto, voto pelo deferimento, em parte, do pedido, 

determinando ao requerente que promova as adequações de seu 

estatuto, em especial o § 2º do art. 1º, à Lei nº 9.504, de 1997, 

presente a impossibilidade de uso do número da agremiação 

juntamente com a sigla partidária”.       (g.n) 
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

ESTATUTO

o PARTIDO E SEUS OBJETIVOS

Art. 1° - 0 Partido Social Democnitico e associa<;:ao politica com personalidade juridica de
direito privado e sem fim lucrativo formado com base na Constitui<;:ao da Republica, na
legisla<;:ao vigente enos preceitos de seu Programa e deste Estatuto, para atua<;:ao em todo
territ6rio nacional por prazo indeterminado.
§ 1° - Tern sede, foro, domicilio e representac;ao nacional em Brasilia, Capital da Republica,
exercida conforme orientac;ao estatutaria por meio de seu Presidente Nacional e pelos
presidentes estaduais e municipais nos assuntos relacionados as respectivas circunscriC;5es.
§ 2° - Utilizara como denominac;ao abreviada a sigla PSD ou PSD 55.

Art. 2° - 0 Partido Social Democnitico constitui-se como instrumento de realizac;ao do
processo politico fiel ao principio democnltico, ao regime republicano em sua forma
federativa, para defender urn Brasil mais forte, desenvolvimentista, com uma econornia
dinamica, moderna, competitiva e sustentavel; um Brasil mais justo, no qual todos os
brasileiros sejam, de fat0, iguais perante a lei; um Brasil equanime pela inclusao social e urn
Brasil mais solidario, com mais oportunidades para todos.
Paragrafo unico - Em sua atuac;ao no processo politico 0 Partido Social Dernocratico tera
como objetivo a busca do poder politico pela via democratica como meio de aplicar e propagar
o seu ideario.

Art. 3° - 0 PSD sera considerado extinto, para todos os efeitos legais, se seus 6rgaos de
Deliberac;ao e Direc;ao nacional deixarem de funcionar nas suas atividades politicas e
programaticas, por cinco anos consecutivos.

FILIACAO PARTIDARIA

PROCEDIMENTOS

Art. 4° - Poderao filiar-se ao PSD os eleitores em pleno gozo dos se~s direitos politicos que se
proponham a aceitar, respeitar e difundir fielmente as diretrizes do Program a e os preceitos
deste Estatuto.

Art. 5° - A filiac;ao partidaria no PSD tem carater permanente e validade em to do 0 telTit6rio
nacional.

Art. 6° - A filiac;ao sera processada segundo as seguintes formalidades:
a) 0 proponente devera preencher fiel e integralmente, em duas vias, a ficha de tiliac;ao oficial
fornecida pelo partido, que devera vir abonada por fundador ou filiado no pleno gozo de suas
prerrogativas estatutarias;
b) no momenta da entrega na sede da dire<rao municipal do Partido sera ela datada, assinada e
equivalera a expressa concordancia do proponente co . os termos e preceitos do Program a e
do Estatuto do Partido;
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c) recebida a filiaC;ao sera ela remetida a Secretaria do Partido para consultas internas;
d) aceita a filiac;ao seus dados serao incluidos no cadastro de filiados para as providencias
legais e administrativas.
Paragrafo unico - A filiac;ao tambem podera ser processada por meio eletr6nico, via internet,
no sitio pr6prio do Partido, conforme procedimentos a serem baixados em ato resolutivo da
Comissao Executiva Nacional.

Art. 7° - A validac;ao da filiac;ao observara 0 seguinte rito:
a) recebida a filiac;ao sera ela exibida em mural na sede do partido durante tres dias para
consulta, apreciac;ao pela Direc;ao Municipal e eventual impugnayao justificada por parte de
filiado ativo, na qual necessariamente devera constar nome completo, CPF, numero do titulo
de eleitor, domicilio e, quando possivel, numero de telefone fixo, celular e enderec;o de e-mail;
b) ap6s exame de validade da impugnaC;ao assegurar-se-a ao impugnado igual prazo para
contestac;ao;
c) recebida a contestayao sera 0 processo encaminhado a direyao municipal para, no prazo de
cinco dias, decidir sobre a impugnac;ao.
d) rejeitada a impugnayao e esgotado 0 prazo para outra, 0 pedido de filiayao sera considerado
aceito e encaminhado ao cadastro para as providencias de estilo;
e) julgada procedente a impugnayao ou indeferida a tiliayao pelo Partido cabera recurso para
instancia superior no prazo de tres dias de sua comunicayao, sem efeito suspensivo;
f) esgotado 0 prazo sem impugnayao a filiayao sera considerada ace ita e encaminhada ao
cadastro para as providencias de estilo;
g) quando a filiayao ocorrer perante a Direyao Nacional, 0 6rgao partidario municipal,
responsavel pelo encaminhamento das listagens de filiados pelo sistema da Justiya EIeitoraI,
devera inseri-Ia, de imediato, no sistema filiaweb, ou congenere, sob pena de incorrer em
infrayao disciplinar.
§ 1° - Na hip6tese de vinculo partidario anterior 0 filiado devera comprovar que atendeu as
exigencias Iegais;
§ 2° - Quando a tiliayao ocorrer perante a direyao estadual ou nacional 0 filiado ficara
responsavel pela entrega de c6pia a direyao municipal de seu domicilio eleitoral.
§ 3° - E da responsabilidade do tiliado informar aiterayoes em seus dados cadastrais junto ao
Partido.
§4° - 0 filiado que mudar de domicilio eleitoral devera informar 0 novo endereyo e demais
dados para fins de atuaIizayao cadastral.
§5° As novas informac;oes deverao ser enviadas para a Justic;a EleitoraI, ao Diret6rio
Municipal ou Zonal da localidade atual e tambem ao antigo 6rgao partidario, sob pena de
nulidade da filiac;ao.

GARANTIAS DO FILIADO

Art. 8° - E assegurado aos filiados ao PSD:
a) participar das Convenc;oes e demais eventos Partidarios;
b) candidatar-se a cargos partidarios e eletivos;
c) fiscalizar 0 cumprimento dos preceitos program<iticos e atuar livremente na sua divulgac;ao;
d) representar ou recorrer de decisoes contrarias a legislac;ao vigente, ao Estatuto e ao
Programa do Partido.
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Art. 9° - Decorridos cinco dias da filiayao e assegurado ao fi1tacns-paftlcl!jaTae-'{oaas-as--------J
atividades partidarias, postular cargos eletivos e da administrayao interna.

Art. 10 - Estara apto a concorrer a cargo eletivo 0 filiado inscrito no PSD no prazo legal.

Art. 11 - 0 filiado podeni pertencer simultaneamente aos 6rgaos de direyao das diversas
esferas da administrayao partidaria.

Ali. 12 - 0 cancelamento da filiayao somente ocorrera por morte, perda dos direitos politicos,
sanyao disciplinar ou desfiliayao voluntaria.

Art. 13 - Nos casos considerados de alta gravidade, que atentem contra 0 quanta preceituado
neste Estatuto, contra as deliberayoes da Direyao Naciona1 e as condutas graves que atentem
contra a etica, a urbanidade e 0 decoro poderao ensejar a aplicayao sumaria de qualquer
medida disciplinar ao filiado e/ou ao orgao partidario por parte do Presidente Naciona1 do
Partido ou pelo Relator por ele designado, ad referendum da Executiva Nacional.
Paragrafo unico -lndependentemente da ap1icayao sumaria de medidas disciplinares, a teor do
que dispoe 0 caput, 0 Presidente da Executiva Naciona1 podera ainda adotar, 1iminarmente,
soluyoes no campo politico e/ou administrativo.

os ORGAOS PARTIDA.RlOS

ESTRUTURA PARTIDA.RlA

Art. 14 - 0 PSD e composto segundo a seguinte estrutura:

1 - Orgaos de De1iberayao Especial:
a) Convenyoes;
b) Diretorios.

II - Orgaos de Direyao:
a) Comissoes Executivas;
b) Comissoes Provisorias.

III - Orgaos de Ayao Politica:
a) PSD Mu1her;
b) PSD Novas Gerayoes;
c) PSD Movimentos;
d) Fundayao ou Instituto de Pesquisa e Estudos Politicos.

IV - Orgaos Auxiliares:
a) Conse1ho Fiscal;
b) Conselho de Etica;
c) Procuradoria luridica.

Art. 15 - E de tres anos 0 mandato dos membros dos orgaos P/~!=lariOS, sendo permitida a
reelei,aD. ;1)1

~. ]



Panigrafo tinico - A Comissao Executiva Nacional podeni
mandato dos 6rgaos partidarios.

1.:.------ ....------------------------ ....-,
2Q Of. de Res. de Pesso.3s .Juridic.3s i
hcou anuivad.3 COPi·3microfihl.3da I
sob 0 nQ 000086343 em 05/03/2014. I

f..... ,- .... _ .... ----- J

prorrogar, em ate urn ano, 0

CONVEN<::OES EM GERAL

Art. 16 - As Convenc;oes serao convocadas e presididas pelo Presidente da respectiva
Comissao Executiva.
Panigrafo tinico - As Convenc;oes podem ser instaladas com qualquer ntimero de
convencionais, mas s6 podem deliberar com a presenc;a de quorum qualificado.

Art. 17 - As deliberac;oes serao tomadas por voto secreto, admitida a aclamac;ao quando
houver uma s6 chapa registrada ou nao conflitante a materia, a criterio do Presidente.

Art. 18 - Nas Convenc;oes e proibido 0 voto por procurac;ao e permitido 0 voto cumulativo,
que e prerrogativa do convencional credenciado por mais de urn titulo.
Panigrafo tinico - 0 voto cumulativo nao e valido para a conformac;a'o do quorum qualificado.

Art. 19 - As Convenc;oes Nacionais e Estaduais serao convocadas observado 0 seguinte rito:
a) publicac;ao de Edital em Diario Oficial, ou, em jornal de circulac;ao, ou, no sitio pr6prio de
internet com antecedencia minima de cinco dias, que devera informar 0 dia, a hora, 0 local da
reuniao e a materia incluida na pauta de deliberac;ao, sem prejuizo de que outras possam ser
apreciadas;
b) 0 Edital devera destacar ainda, quando for 0 caso, 0 local e periodo de funcionamento do
Protocolo de registro das chapas;
c) notificac;ao, quando POSS!vel, dos que tenham direito a voto.
Paragrafo tinico - Havendo quorum qualificado, a falta de publicac;ao do Edital nao invalidara
a Convenc;ao.

Art. 20 - As Convenc;oes Municipais serao convocadas observado 0 seguinte rito:
a) publicac;ao de Edital em Diario Oficial, ou, em jornal de circulac;ao local ou outro meio
eficaz de convocac;ao com antecedencia minima de cinco dias, que devera informar 0 dia, a
hora,o local da reuniao e a materia incluida na pauta de deliberac;ao;
b) 0 Edital devera destacar ainda, quando for 0 caso, 0 local e periodo de funcionamento do
Protocolo de registro das chapas;
c) notificac;ao, quando possivel, dos que tenham direito a voto.
Paragrafo tinico - Havendo quorum qualificado, a falta de publicac;ao do Edital nao invalidara
a Convenc;ao.

Art. 21 - Compete a Executiva Nacional a fixac;ao do calendario das Convenc;oes Ordinarias
nos tres niveis de administrac;ao.
§ I° - As Convenc;oes Extraordinarias Estaduais serao marcadas pela Comissao Executiva
Nacional e as Convenc;oes Extraordinarias Municipais pelas respectivas Comissoes Executivas
Estaduais.
§2° ~ Qualquer membro da Executiva Nacional podera encaminhar representac;ao a Direc;ao
Nacional relatando as contrariedades de ordem politica a serem analisadas.
§3° - Para se evitar prejuizos, a Executiva Nacional podera indicar as soluc;oes que entender
necessarias, em substituis;ao a deliberas;ao que for considerada ~ontraria a orientas;ao politica
nacional.
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Art. 21-A - A Comissao Executiva Nacional tem poder de veto sobre as deliberayoes tomadas
sobre a escolha de candidatos e a formalizayao de coligayoes pelos orgaos inferiores,
consideradas contrarias aos interesses do partido, independentemente da afixayao de diretrizes
quanta ao tema em questao, podendo este ser aplicado na forma prevista no art. 13, em
situa90es de urgencia ou relevancia.

Art. 22 - Nas Conven90es destinadas a composiyao de Diretorios ou escolha de candidatos a
cargos eletivos, sera considerada eleita, em toda a sua composi9ao, a chapa que alcan9ar 70%
dos votos.
§ 1° - Se houver uma so chapa e 0 Presidente da Convenyao nao optar pela aclamayao, sera ela
considerada eleita, em toda a sua composi9ao, desde que alcance 20% dos votos.
§ 2° - Contam-se como nulos os votos em branco e as cedulas rasuradas.
§ 3° - Os suplentes serao eleitos com a chapa em que estiverem inscritos, na ordem
apresentada.
§ 4° - Se, para a elei9ao de Diret6rio e dos Delegados e seus respectivos suplentes, bem como
nas Conven90es de escolha de candidatos, tiver sido registrada mais de uma chapa, e nenhuma
delas alcan9ar 0 percentual de 70% dos votos, excluidos os nulos e os brancos, os lugares a
prover serao divididos proporcionalmente entre aquelas que tenham recebido, no minimo,
20% dos votos, obedecida a ordem apresentada.
§ 5° - No caso de desistencia antes do termino da Conven9ao, os candidatos serao substituidos
pelos subscritores do pedido de registro, na hipotese de chapa (mica e a renuncia nao atingir
mais de 50% dos candidatos registrados, titulares e suplentes; se houver mais de uma chapa
registrada ou a renuncia atingir mais de 50% de uma das chapas registradas, titulares e
suplentes, esta concorrera com os candidatos remanescentes.
§ 6° - Se a renuncia ou desistencia ocorrer em Conven9ao pre-eleitoral, os lugares a preencher
na chapa unica registrada serao providos por delibera9ao da Comissao Executiva; na hipotese
de mais de uma chapa registrada e ocorrer renuncia ou desistencia em apenas uma delas, esta
concorrera com os nomes remanescentes; se a renuncia ou desistencia atingir mais de uma
chapa, aplicar-se-a a regra do paragrafo anterior e, quanta possivel, unificando-se as chapas
registradas.
§ 7° - A vota9ao sera feita em cedula unica, qualquer que seja 0 numero de chapas registradas.
§ 8° - As cedulas serao impressas em papel opaco, com letr~s uniformes, reproduzindo
integralmente as chapas registradas.

Art. 23 - 0 registro de chapa completo devera ser subscrito pelo minimo de cmco
convencionais e apresentado no Protocolo definido em Edital ate dois dias antes da
Conven9ao, excluido 0 dia do evento, compreendendo:
a) os Candidatos ao Diretorio, ao Conselho Fiscal e, quando for 0 caso, ao Conselho de Etica,
em numero igual ao de vagas a preencher, inclusive os suplentes;
b) candidatos a delegados e suplentes, em numero igual ao de vagas a preencher;
c) candidatos a cargos eletivos majoritarios e proporcionais, quando for 0 caso.
§ 1° - 0 pedido de registro da chapa sera apresentado em duas vias, devendo 0 Protocolo
indicado dar recibo na 2" via e esta devolvida aos requerentes.
§ 2° - 0 pedido podera indicar 0 filiado que, na condi9ao de fiscal, acompanhara a votayao,
apura9ao e proclama9ao dos resultados.
§ 3° - Poderao ser candidatos ou fiscais os subscritores do pedido de registro.
§ 4° - Nenhum filiado podera ser candidato por mais de uma chapa; se 0 seu nome figurar em
mais de uma chapa, tera que optar por uma delas no dia imediato, sob pena de sua exclusao de
todas.
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§ 5° - No caso de recusa do recebimento do registro de chapa complaa~-caoei~rrecurso~aen1ro--------.!
de 24 horas, a respectiva Comissao Executiva irnediatamente superior. 0 recurso devera ser
apreciado antes do inicio do evento.

Art. 24 - Caso haja mais de uma chapa ern disputa, respeitado 0 quorum qualificado, 0

encerramento da votayao ocorreni 5 horas ap6s seu inicio, podendo ultrapassar 0 limite do dia.

Art. 25 - As regras gerais deste Capitulo aplicam-se a todas as Convenyoes, ordimirias ou
extraordinarias, quaisquer que sejam as suas finalidades.

CONVEN<::OES EXTRAORDINARIAS

Art. 26 - Convocar-se-a COnVenyaOExtraordinaria nas seguintes hip6teses:
I - nao terem sido realizadas as Convenyoes Ordinarias;
II - caso inexista Diret6rio ou tenha sido considerado perempto;
III - renuncia e/ou destiliayao de mais de 50% dos membros de Diret6rio;
IV - por deliberayao da Comissao Executiva Nacional.
Paragrafo Unico - 0 mandato dos Diret6rios eleitos ern Convenyoes Extraordinarias terminara
juntamente corn aqueles constituidos ern Convenyoes Ordinarias.

DELEGADOsASCONVEN<::OES

Art. 27 - 0 mimero de Delegados por Municfpio observara os seguintes criterios:
a) 1 Delegado nos municipios corn ate 10.000 eleitores;
b) 5 Delegados nos municipios que possuam entre 10.001 e 100.000 eleitores;
c) 10 Delegados nos municipios que possuam entre 100.001 e 500.000 eleitores;
d) 15 Delegados nos municfpios que possuam entre 500.001 e 1.000:000 eleitores;
e) 25 Delegados nos municipios corn mais de 1.000.000 eleitores;
Paragrafo (mico - No caso da Convenyao nao eleger 0 numero de Delegados a respectiva
Comissao Executiva podera preencher as vagas restantes.

Art. 28 - 0 numero de Delegados por Estado e do Distrito Federal sera equivalente ao numero
da bancada eleita para 0 Congresso Nacional, devendo ser no minimo 1 Delegado e 1
Suplente, caso nao haja representantes eleitos.
§ 1°- Os Delegados e os Suplentes serao registrados na chapa do Diret6rio.
§ 2° - Os Suplentes serao eleitos na chapa em que estiverem inscritos, na ordem assinalada no
pedido de registro.
§ 3° - No caso de nao se completar 0 numero de Delegados corn a eleiyao do Diret6rio, podera
a Comissao Executiva prom over 0 preenchimento, ate 0 limite estabelecido no caput.

CONVEN<::Ao NACIONAL

Art. 29 - A Conven9ao Nacional sera constituida por:
I - os Delegados ou seus suplentes dos Diret6rios Estaduais;
II - os membros do Diret6rio Nacional ou seus suplentes;
III - os representantes do Partido no Congresso Nacional.
Paragrafo unico - 0 quorum qualificado de deliberaS;ao e representado . la presens;a de 20%
da soma dos convencionais acima referidos.
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I - eleger 0 Diret6rio Nacional e os integrantes de seus 6rgaos Auxiliares;
II - escolher os candidatos do Partido a Presidencia e a Vice-Presidencia da Republica e
formalizayao de coligayoes;
III - deliberar sobre todos os assuntos de interesse politico e administrativo a serem
observados pelas instancias partidarias;
IV - decidir sobre a fusao, incorporac;ao, extinyao e destinac;ao de seu patrimonio;
V - decidir sobre a reforma do Estatuto, do Programa e do C6digo de Etica, desde que para
isso especialmente convocada.

CONVENC;=OES ESTADUAIS

Art. 31 - Serao convocadas Convenc;oes Estaduais nos Estados onde 0 Partido tenha Diret6rios
Municipais constituidos em, pelo men os, 5% dos Municipios.
§ 1° - Nos Estados onde haja Diret6rio organizado as Convenc;oes Estaduais convocadas para
qualquer finalidade, inclusive escolha de candidatos a cargos eletivos, serao constitufdas por:
a) Delegados ou seus suplentes a Convenc;ao Estadual;
b) membros do Diret6rio Estadual ou seus suplentes; e
c) Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores do Estado.
§ 2° - 0 quorum quaJificado para deliberac;ao e representado pela presenc;a de 20% da soma
dos convencionais referidos nas aline as a, bee do paragrafo anterior.

Art. 32 - Compete a Convenc;ao Estadual:
a) eleger 0 Diret6rio Estadual, os DeJegados, os suplentes e os integrantes dos 6rgaos
Auxiliares com domicflio e registrados como filiados no respectivu Estado.
b) escolher os candidatos a cargos eletivos do Estado e deliberar sobre coligac;oes partidarias;
c) analisar e aprovar os pianos de governo dos seus candidatos ao Governo do Estado; e
d) decidir sobre os assuntos politico-partidarios e administrativos bern como os referentes ao
patrimonio do Partido no ambito Estadual.

CONVENC;=OES MUNICIPAlS

Art. 33 - Constituem a Convenc;ao Municipal, convocada para a eleic;ao do Diret6rio
Municipal, dos Delegados, suplentes e dos integrantes dos 6rgaos Auxiliares, eleitores com
domicflio e registrados como filiados no respectivo Municipio.
§ 1° - Poder-se-a constituir Diret6rio nos Municipios em que 0 Partido tenha filiados
correspondentes a 0,5% dos respectivos eleitores no pleito anterior;
§ 2° - Quando 0 resultado do calculo previsto no paragrafo anterior for inferior a 50, 0 minimo
exigido de filiados sera de 50 eleitores e, quando 0 resultado for superior a 500, 0 numero
minimo exigi do de filiados sera de 500 eleitores.
§ 3° - 0 quorum qualificado de deliberac;ao e de 20%.

Art. 34 - Constituem a Convenyao Municipal convocada para deliberar sobre escolha de
candidatos, formalizac;ao de coligac;oes e demais assuntos de ambito local e nao incluidos no
dispositivo anterior:
a) os Delegados ou seus suplentes a Convenc;ao Estadual;
b) os membrQs do Diret6rio Municipal ou seus suplentes;
c) os Vereadores, os Deputados Estaduais, os Deputados
domicilio eleitoral no Municipio.

A:
com
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Panigrafo unico - 0 quorum qualificado para deliberayao e representado pela presen9a de 20%
da soma dos convencionais referidos nas alfneas a, b e c.

DOS DIRETORIOS

Art. 35 - As reunioes dos Diret6rios serao convocadas pelos Presidentes das respectivas
Comissoes Executivas e presididas por este.

Art. 36 - As reunioes dos Diret6rios podem ser ainda convocadas pela maioria absoluta da
respectiva Comissao Executiva.
Paragrafo unico - Neste caso, sera presidida por designayao daqueles que a convocaram.

Art. 37 - Nas reunioes dos Diret6rios serao observadas as seguintes formalidades:
a) convocayao por Edital com cinco dias de antecedencia por meio de mfdia de efetivo alcance
local;
b) as delibera~oes serao por voto secreto ou acJamayao, a criterio da direyao;
c) quando houver solicitayao para manifestayao de voto esta ocorrera por prazo nao superior a
2 minutos;
d) nao se observara 0 voto cumulativo;
e) e proibido 0 voto por procurayao.
Paragrafo unico - Havendo quorum qualificado, a falta de publicayao do Edital nao invalidara
a Reuniao.

Art. 38 - 0 Diret6rio Nacional tera ate 150 membros, mais 1/3 de suplentes.
§ 1° - Sao membros natos do Diret6rio Nacional os ex-presidentes do Partido.
§ 2° - Os Suplentes serao convocados, quando necessario, na ordem sequencial estabelecida na
Ata da Convenyao que elegeu 0 respectivo Diret6rio.

Art. 39 - Os Diret6rios Estaduais terao de 20 a 51 membros, mais 113de suplentes.
§ 1° - Sao membros natos dos Diret6rios Estaduais os ex-presidentes do Partido na respectiva
circunscriyao.
§ 2° - Os Suplentes serao convocados, quando necessario, na ordem sequencial estabelecida na
Ata da Convenyao que elegeu 0 respectivo Diret6rio.

Art. 40 - Os Diret6rios Municipais terao de 10 a 35 membros, mais 113de suplentes.
§ 1° - Sao membros natos dos Diret6rios Municipais os ex-presidentes do Partido na respectiva
circunscriyao.
§ 2° - Os Suplentes serao convocados, quando necessario, na ordem sequencial estabelecida na
Ata da Convenyao que elegeu 0 respectivo Diret6rio.

DAS COMISSOES PROVISORIAS

Art. 41 - Sera designada Comissao Provis6ria onde:
I - inexista Diret6rio ou tenha sido considerado perempto;
II - houver dissoluyao do Diret6rio ou de Comissao Provis6ria anteriormente designada;
HI - em face de decisao sumaria ou deliberayao tom ada com base nos artigos 13 e/ou 21-A
deste Estatuto; e
IV - ocorrer renuncia e/ou desfiliayao de mais de 50% do respectivo

8
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Art. 42 - A Comissao Provis6ria se equivale a Diret6rio e a Executiva, com as mesmas
atribui<;oes e competencias, inclusive aquelas assinaladas no ato de designa<;ao.

Art. 43 - As Comissoes Provis6rias serao assim constituidas:
I - as destinadas a organizar Diret6rios:
a) Municipais - 5 a 15 membros;
b) Estaduais - 7 a 25 membros;
c) Nacional- 11 a 35 membros.
II - as destinadas a organizar Orgaos de A<;ao Politica:
a) Municipais: 3 membros;
b) Estaduais: 5 membros; e
c) Nacionais: 7 a 25 membros.
§ 1° - As Comissoes Provis6rias Municipais serao constituidas por:
a) Presidente:
b) Vice-Presidente;
c) Secretario-Geral;
d) 1° Tesoureiro;
e) 2° Tesoureiro; e
f) Vogais ate 0 limite estabelecido.
§ 2° - As Comissoes Provis6rias Estaduais serao constituidas por:
a) Presidente;
b) dois Vice- Presidentes;
c) Secretario-Geral;
d) 1° Tesoureiro;
e) 2° Tesoureiro; e
f) Vogais ate 0 limite estabelecido.

§ 3° - A Comissao Provis6ria Nacional sera assim constituida:
a) Presidente;
b) seis Vice- Presidentes;
c) Secretario-Geral;
d) 1° Secretario;
e) 2° Secretario;
f) 1° Tesoureiro;
g) 2° Tesoureiro; e
h) Vogais ate 0 limite estabelecido.
§ 4° - Os Presidentes das Comissoes Provis6rias poderao promover a nomea<;ao de novos
membros ate 0 limite estabelecido.
§ 5° - No caso de omissao das Executivas Estaduais ou Municipais, a Executiva Nacional
podera desigl'lar Comissao Provis6ria de qualquer nivel. Podera ainda destitui-las, para 0 fim
de resguardar 0 interesse e a integridade partidaria.

Art. 44 - As Comissoes Provis6rias poderao prom over as Conven<;oes ordinarias e
extraordinarias, inclusive para escolha de candidatos a cargos eletivos respeitado 0 quorum
qualificado, conforme autoriza<;ao ou calendario previamente fixado pelas instfmcias
partidarias superiores.
Paragrafo (mico - Para 0 registro de chapas 0 requerimento devera ser abonado por pelo menos
20% dos convencionais Oll pela maioria absoluta dos membros ~issao _!;:9vis6ria.

. 9
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Art. 45 - As Convenc;oes convocadas por Comissoes Provis6riasHHclttg.we-pcrra-estothrr-de---------J

candidatos a cargos eletivos, serao assim constitufdas:
a) pelos membros da respectiva Comissao Provis6ria;
b) pelos Deputados Estaduais, Federais e Senadores com domicflio eleitoral local; e
c) pelos Vereadores nas Convenc;oes Municipais.
Paragrafo unico - 0 quorum qualificado para deliberar nas Convenyoes previstas neste artigo e
representado pel a presenya 20% da soma dos convencionais acima relacionados.

OS DIRETORIOS MUNICIPAlS

Art. 46 - Ao declarar encerrada a Convenc;ao, 0 Presidente podeni convocar 0 Diret6rio eleito
para eleger no mesmo dia, ou ate cinco dias ap6s, a respectiva Comissao Executiva, bern como
comunicani sua constituiyao a Direyao Estadual e as respectivas Zonas Eleitorais.
Art. 47 - Compete aos Diret6rios Municipais:
a) eleger os membros da respectiva Comissao Executiva, bern como suprir eventuais vacancias
no prazo maximo de 60 dias;
b) deliberar sobre moyoes a serem encaminhadas a manifestayao da Comissao Executiva ou a
Convenc;ao Municipal;
c) julgar os recursos que the forem interpostos.
d) efetuar peri6dica e diligentemente a atualizayao das informac;oes descritas no art. 7°,
paragrafos 4° e 5°, quanta aos filiados no respectivo domicflio eleitoral;
e) fornecer, quando houver solicitayao da Direyao Estadual ou Nacional, os dados dos filiados;
f) encaminhar via fax ou por outro meio de maior eficiencia e rapidez, ate 0 dia imediato, ao
respectivo Diret6rio Estadual, da listagem completa de todos os candidatos escolhidos em
Convenyao, na qual devera constar 0 cargo ao qual 0 filiado se habilitou, bern como a
deliberayao tomada sobre a formalizayao de coligayao, indicando os partidos que a integraram;
g) remeter a Direyao Estadual, no prazo maximo de 30 dias contados da proclamayao do
resultado do pie ito, os dados dos eleitos aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito,
independentetnente de solicitayao.
Panigrafo unico - 0 nao cumprimento das obrigayoes constantes deste artigo, sem a devida
justificativa, sujeitara 0 6rgao municipal ou 0 responsavel a imposic;ao de medida disciplinar.

OS DIRETORIOS ESTADUAIS

Art. 48 - Ao declarar encerrada a Convenc;ao, 0 Presidente podera convocar 0 Diret6rio eleito
para eleger no mesmo dia, ou ate cinco dias ap6s, a respectiva Comissao Executiva, bern como
comunicara sua constituiyao a Direyao Nacional e ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 49 - Compete aos Diret6rios Estaduais:
a) eleger os membros da respectiva Comissao Executiva, bern como suprir eventuais vacancias
no prazo maximo de 60 dias;
b) deliberar sobre moyoes a serem encaminhadas a manifestayao da Comissao Executiva ou a
Convenyao Estadual;
c) julgar os recursos que the forem interpostos.
d) manter base de dados dos filiados em sua respectiva circunscriyao, com as informayoes
solicitadas jU0to aos 6rgaos municipais ou zonais;
e) encaminhar via fax ou por outro meio de maior eficiencia e rapidez, ate 0 dia imediato, ao
Diret6rio Nacional, a listagem completa de todos os candidatos e~l idos ym Convenyao

_ /(j/ 10
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Estadual, na qual deveni constar 0 cargo ao qual 0 filiado se habilitou, bern como a
deliberayao tomada sobre a formalizayao de coligayao, indicando os partidos que a integram;
f) remeter a Direyao Naeional, no prazo maximo de 30 dias contados da proclamayao do
resultado do pleito, os dados dos eleitos aos cargos de Deputado Estadual e suplentes,
Deputado Federal e suplentes, Senador e suplentes, Governador e Vice-Governador,
independentemente de solicitayao.
Paragrafo tinico - 0 nao cumprimento das obrigayoes constantes deste artigo, sem a devida
justificativa, sujeitara 0 orgao estadual ou 0 responsavel a imposiyao de medida disciplinar.

o DlRETORIO NACIONAL

Art. 50 - Ao declarar encerrada a Convenyao, 0 Presidente podera convocar 0 Diretorio eleito
para eleger no mesmo dia, ou ate cinco dias apos, a respectiva Comissao Executiva, bern como
eomunieara sua eonstituiyao ao Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 51 - Compete ao Diretorio Nacional:
a) eleger os rpembros da Comissao Executiva Nacional bern como suprir eventuais vadincias
no prazo maximo de 60 dias;
b) deliberar sobre moyoes a serem encaminhadas a manifestayao da Comissao Executiva
Nacional ou a Convenyao Nacional;
c) julgar terminativamente os recursos que the forem interpostos das decisoes da Comissao
Exeeutiva.

Art. 51-A - A Direyao Nacional podera dispor de estrutura ffsica em outras localidades do
pais, mas sempre vinculado a sede naeional em Brasilia, e inclusive efetuar gastos e contratar
pessoal e prestadores de serviyos, caso necessario, conforme a regra descrita no art. 61, 'd' e
'h'.

AS COMISSOES EXECUTrVAS

Art. 52 - Compete as Comissoes Executivas deliberar sobre todas as questoes relacionadas a
administrayao partidaria, observados os preceitos do Programa do Partido e as deliberayoes
tomadas em Convenyao.

Art. 53 - As reunioes das Comissoes Executivas ocorrerao mediante convocayao do respectivo
Presidente ou por provocayao justificada da maioria absoluta de seus membros efetivos.
Paragrafo tinieo - 0 ato de convocayao de seus membros devera informar 0 dia, a hora, 0 local
e, quanto possivel, a materia em pauta de discussao e deliberayao.

Art. 54 - As reunioes das Comissoes Executivas serao dirigidas pelo respectivo Presidente e
suas deliberayoes ocorrerao pelo voto da maioria absoluta dos seus membros efetivos ou
aclamayao.
§1° - A substituiyao do Presidente pelos respectivos Vice-Presidentes, nos casos de ausencia
ou impedimentos temponirios, sera estabelecida na ordem indicada pelo proprio Presidente.
§2° - Em casos de necessidade de substituiyao definitiva do Presidente, assuminl 0 Viee-
Presidente escolhido pela respectiva Executiva, ate ulterior deliberayao./-

/,/
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§ 3° - Os Suplentes serao convocados, quando necessario, na ordem-seqtteftsifrl.-e9taOOloo-i6a-Afr--...------l
Ata do Diret6rio que elegeu a respectiva Executiva.

AS COMISSOES EXECUTIV AS MUNICIPAlS

Art. 55 - As Comissoes Executivas Municipais serao compostas dos seguintes membros
efetivos:
a) Presidente;
b) Vice- Presidente;
c) Secretario-Geral;
d) 1° Tesoureiro;
e) 2° Tesoureiro; e
f) ate 2 Vogais;
§ 1° - As Comissoes Executivas Municipais disporao ainda de 113de Suplentes.
§ 2° - As frayoes serao equiparadas a 1.
§ 3° - Integra ainda a Comissao Executiva Municipal, como membro nato, 0 Lfder na Camara
Municipal.

Art. 56 - Compete as Executivas Municipais:
a) discutir e deliberar sobre todos os assuntos da atividade politico-partidaria de interesse
local;
b) criar grupos para atuayao especifica e determinar 0 prazo de sua durayao;
c) constituir e dissolver Sub-Comissoes Distritais compostas de ate 10 membros;
d) organizar Q cadastro de filiados, que devera ser permanentemente atualizado e encaminhado
a Comissao Executiva Nacional e Estadual em caso de alterayao;
e) atuar com diligencia no cumprimento das formalidades previstas na legislayao;
f) zelar pelo fiel cumprimento do Estatuto e do Program a;
g) exercer ayao disciplinar no ambito de sua competencia;
h) promover, orientar e fiscalizar a administrayao partidaria no ambito de sua competencia;
i) comunicar a Comissao Executiva Estadual sobre suas deliberayoes;
j) zelar pelo patrimonio do Partido e legalidade na aplicayao dos recursos;
k) manter escriturayao contabil e arquivo de comprovantes fiscais de suas despesas;
I) prestar contas da receita e das despesas ocorridas a qualquer titulo, atraves de balancetes
mensais quando solicitado e balanyos anuais referentes ao exercicio findo;
m) representar 0 Partido perante foro em geral, outorgando para tanto poderes a Delegados e
Procuradores de not6ria especializayao;
n) zelar pelo born desempenho eleitoral do Partido;
0) baixar atos resolutivos de validade local.

AS COMISSOES EXECUTIV AS ESTADUAIS

Art. 57 - As Comissoes Executivas Estaduais serao compostas dos seguintes membros
efetivos:
a) Presidente;
b) dois Vice- Presidentes;
c) Secretario-Geral;
d) 1° Tesoureiro;

/,
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e) 2° Tesoureiro; e
f) ate 4 Vogais.
§ 1° - As Comissoes Executivas Estaduais disporao ainda de 1/3 de Suplentes.
§ 2° - As fra~oes serao equiparadas a 1.
§ 3° - Integra ainda a Comissao Executiva Estadual, como membro nato, 0 Lider na
Assembleia Legislativa.
§4° - A substitui~ao do Presidente pelos respectivos Vice-Presidentes, nos casos de ausencia
temponiria, se dara conforme designa~ao do Presidente.
§5° - Em casos de necessidade de substitui~ao definitiva do Presidente, assumira 0 Vice-
Presidente indicado pela Executiva Estadual, ate ulterior delibera~ao.

I....__ . ...._----- ... _.- ----- ... ..!

Art. 58 - Compete as Executivas Estaduais:
a) discutir e .deliberar sobre todos os assuntos da atividade politico-partidaria de interesse
local;
b) criar grupos para atua~ao especitica e determinar 0 prazo de sua dura~ao;
c) constituir e dissolver Sub-Comissoes Microrregionais compostas de ate 10 membros;
d) atuar com diligencia no cumprimento das formalidades previstas na legislw;:ao;
e) zelar pelo fiel cumprimento do Estatuto e do Programa;
f) exercer a~ao disciplinar no ambito de sua competencia;
g) promover, orientar e fiscalizar a administra~ao partidaria no ambito de sua competencia;
h) comunicar a Comissao Executiva Nacional sobre suas delibera~oes;
i) zelar pelo patrimonio do Partido e legalidade na aplica~ao dos recursos;
j) manter escritura~ao contabil e arquivo de comprovantes fiscais de suas despesas;
k) prestar contas da receita e das despesas ocorridas a qualquer titulo, atraves de balancetes
mensais quando solicitado e balan~os anuais referentes ao exercicio findo;
I) representar 0 Partido perante foro em geral, outorgando para tanto poderes a Delegados e
Procuradores de not6ria especializa~ao;
m) zelar pelo born desempenho eleitoral do Partido;
n) baixar atos resolutivos de validade local;
0) suspender ou cancelar a realiza~ao das Conven~oes Municipais ordinarias ou
extraordinarias, bern como anular as realizadas, quando assim determinar 0 interesse
partidario; e .
p) designar Comissoes Provis6rias e Interventoras Municipais, de acordo com as disposi~oes
deste Estatuto.

A COMISsAo EXECUTIV A NACIONAL

Art. 59 - A Comissao Executiva Nacional sera composta dos seguintes membros efetivos:
a) Presidente;
b) seis Vice-Presidentes;
c) Secretario-Geral;
d) 1° Secretario;
e) 2° Secretario;
f) 1° Tesoureiro;
g) 2° Tesoureiro; e
h) ate 25 Vogais.
§ 1° - A Comissao Executiva Nacional dispora ainda de 113de Suplentes.
§ 2° - As fra~oes serao equiparadas a 1.

13
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§ 3° - Integram ainda a Comissao Executiva Nacional, como membros natos, os Lideres da
Camara Federal e do Senado, os ex-Presidentes que tiverem exercido 0 mandato na integra,
independentemente de licen<;a, e 0 Presidente da Funda<;ao ou Instituto de Pesquisa e Estudos
Politicos.
§4° - A substitui<;ao do Presidente pelos respectivos Vice-Presidentes, nos casos de ausencia
temponiria, se dani conforme designavao do Presidente
§ 5° - Quando houver vacancia definitiva na Presidencia Nacional, devera assumir 0 Vice-
Presidente indicado pela Executiva Nacional, ate ulterior deliberayao.

Art. 60 - Compete a Executiva Nacional:
a) discutir e deliberar sobre todos os assuntos da atividade politico-partidaria de interesse
nacional;
b) criar grupos para atuavao especifica e determinar 0 prazo de sua dura<;ao;
c) constituir e dissolver Sub-Comissoes Regionais compostas de ate 10 membros;
d) atuar com diligencia no cumprimento das formalidades previstas na legislayao;
e) zelar pelos preceitos constitucionais, pela legislavao vigente, bern como pelo fiel
cumprimento do Estatuto e do Program a do Partido;
f) exercer a<;ao disciplinar sobre todas as instancias da administra<;ao partidaria e sobre os
filiados;
g) promover, orientar e fiscalizar a administra<;ao partidaria em todos os niveis;
h) zelar pelo patrimonio do Partido e legalidade na aplica<;ao dos recursos;
i) manter escritura<;ao contabil e arquivo de comprovantes fiscais de 'suas despesas;
j) prestar contas da receita e das despesas ocorridas a qualquer titulo, atraves de balancetes
mensais quando solicitado e balanyos anuais referentes ao exercicio findo;
k) manter atualizada a sua prestavao de contas perante a Justiva Eleitoral;
I) representar 0 Partido perante foro em geral, outorgando para tanto poderes a Delegados e
Procuradores de not6ria especializa<;ao;
m) zelar pelo born desempenho eleitoral do Partido;
n) baixar atos resolutivos de validade em todo territ6rio nacional;
0) suspender ou cancelar a realiza<;ao de Conven<;oes Municipais e Estaduais sejam ordinarias
ou extraordinarias, bern como anular as realizadas, quando assim determinar 0 interesse
partidario; e
p) designar Comissoes Provis6rias e Interventoras Estaduais e Municipais, de acordo com as
disposi<;oes deste Estatuto.
q) promover as modificayoes e 0 registro do Estatuto, do C6digo de Etica e do Programa do
Partido, bern ~omo das normas dos 6rgaos partidarios;
r) administrar 0 patrimonio social, adquirir, alienar ou hipotecar bens;
s) julgar os recursos que the forem interpostos de atos e decisoes dos 6rgaos Estaduais e
Municipais, bern como dos demais 6rgaos partidarios, inclusive quanto a puni<;oes
disciplinares impostas aos filiados;
t) apreciar, quando necessario, 0 pedido de filia<;ao de detentores de cargos e mandatos
eletivos de natureza federal;
u) quando for 0 caso, examinar as prestayoes de contas, inclusive as das campanhas eleitorais
nacionais, estaduais e municipais, tomando as providencias necessarias;

as DIRIGENTES DO PARTIDO
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a) representar 0 Partido, em juizo ou fora dele, no ambito de sua jurti.sdis:ao.;------------------------------J
b) convocar e presidir Conven<;:oes, reunioes de Diret6rios, Comissoes Executivas e demais
6rgao de fiscaliza<;:ao ou a<;:aopolitica;
c) nom ear secretario para a reda<;:aode atas e escrutinadores;
d) autorizar receita e/ou despesas, bern como delegar tal competencia ao Tesoureiro ou a
membros da Executiva;
e) cobrar 0 cumprimento das obriga<;:oes dos demais dirigentes e filiados;
f) convocar suplentes na forma estabelecida no estatuto;
g) zelar pelo fiel cumprimento da legisla<;:ao, do Estatuto e do Progr~ma do Partido;
h) admitir, contratar, demitir ou interromper servi<;:ose pessoal;
i) assinar, juntamente com 0 1° ou com 0 2° Tesoureiro, ou designar qualquer outro membro
da Executiva para faze-Io em seu lugar, mas sempre em conjunto de dois membros, qualquer
documento que implique responsabilidade financeira, cheques, contratos ou desembolsos de
qualquer ordem;
j) indicar 0 Vice-Presidente que devera substitui-Io em casos de ausencia temporaria.
k) indicar, nom ear, alterar e substituir a Procuradoria Juridica e a Composi<;:ao dos 6rgaos de
A<;:aoPolitica.
I) fazer uso das prerrogativas do art. 80, paragrafo unico, quando assim determinar 0 interesse
partidario.
§ 1° - Nas Comissoes Executivas Estaduais e Nacional, 0 Presidente sera substituido pelo
Vice-Presidente por ele indicado nas suas ausencias temporarias.
§ 2° - Nos processos de vota<;:ao0 Presidente tera voto de qualidade em caso de empate.

Art. 62 - Compete aos Vices-Presidentes das Comissoes Executivas:
a) - substituir 0 Presidente nas suas ausencias temporarias, quando houver a designa<;:ao
expressa;
b) - substituir 0 Presidente definitivamente no caso de vacancia, quando designado pela
respectiva Executiva;
c) colaborar na administra<;:ao do Partido e cuidar dos assuntos que Ihes forem confiados.

Art. 63 - Compete ao Secretario-Geral:
a) colaborar na organiza<;:ao e supervisao das conven<;:oes e reunioes partidarias;
b) colaborar na coordena<;:ao das atividades partidarias;
c) colaborar na organiza<;:ao das atividades de forma<;:aopolitica, dos quadros partidarios;
d) executar outras atividades que the forem deJegadas;

Art. 64 - Compete ao 1° Secretario:
a) a atualiza<;:ao dos cadastros administrativos;
b) coordenar 0 registro de candidatos a cargos eletivos;
c) executar outras atividades que the forem delegadas;

Art. 65 - Compete ao 2° Secretario:
a) colaborar na divulga<;:ao das atividades do Partido;
b) zelar pelas bibliotecas do Partido;
c) executar outras atividades que the forem delegadas;

Art. 66 - Compete ao 1° Tesoureiro:
a) zelar pel a seguran<;:ados recursos financeiros e dos bens materiais do Partid ,

15



FI..o - ........."._'., •._.'
i 2Q Of. de Res. I~ Pessoas ,Jurldic:3S
I Ficou ar'=!uivad=3 Co?i·3 microfilmada
i SGb D YIP. OOOOS63tt3ern 05!03/20i 4.
L - ---------------------------:!

b) assinar, juntamente com 0 2° Tesoureiro ou com 0 Presidente ou qualquer outro membro da
Executiva, por delegayao deste, mas sempre em conjunto de dois membros, qualquer
documento que implique responsabilidade financeira, cheques, contratos ou desembolsos de
qualquer ordem;
c) autorizar pagamentos, recebimentos e dep6sitos bancarios;
d) responsabilizar-se pela movimentayao financeira e bancaria do Partido;
e) apresentar a Comissao Executiva balancete financeiro mensal quando solicitado;
f) submeter ao Conselho Fiscal, a Comissao Executiva e a Justiya Eleitoral tempestivamente a
prestayao de contas anual;
g) supervisionar, quando solicitado, os comites financeiros eleitorais.
Paragrafo (mico - No caso de substituiyao, 0 1° Tesoureiro substituido podeni continuar
exercendo a funyao, e seus atos serao considerados validos, ate que sejam feitos os devidos
registros do novo membro nos 6rgaos pertinentes e ap6s as alterayoes necessarias perante as
respectivas instituiyoes bancarias.

Art. 67 - Compete ao 2° Tesoureiro exercer, em substituiyao ou em conjunto com 0 1°
Tesoureiro, todas as atribuiyoes relacionadas no art. 66.
§ 1° - Assinar, juntamente com 0 1° Tesoureiro ou com 0 Presidente ou qualquer outro
membro da Executiva, por delegayao deste, mas sempre em conjunto de dois membros,
qualquer documento que implique responsabilidade finance ira, cheques, contratos ou
desembolsos de qualquer ordem.
§ 2° - No caso de substituiyao, 0 2° Tesoureiro substituido podera continuar exercendo a
funyao, e seus atos serao considerados validos, ate que sejam feitos os devidos registros do
novo membro nos 6rgaos pertinentes e ap6s as alterayoes necessarias perante as respectivas
instituiyoes bancarias.

Art. 68 - Compete aos Vogais:
a) desempenhar todas as atribuiyoes que lhes forem delegadas;
b) substituir e exercer, por indicayao do Presidente e ate ulterior deliberayao, os cargos de
Secretario-Geral, 1° e 2° Secretarios, 1° e 2° Tesoureiros.

Art. 69 - Compete aos Suplentes, na ordem estabelecida, substituir os Vogais da Comissao
Executiva, assumindo as delegayoes Ihes tenham sido confiadas. .

o LIVRO DE ATAS

Art. 70 - Os Livros de Atas das Convenyoes e das reunioes dos Diret6rios e Comissoes
Executivas serao abertos, rubricados e encerrados pelos respectivos Presidentes.
§ 1° - 0 texto da Ata correspondente a fiel transcriyao do quanto ocorrido sera precedido da
lista de presenyas.
§ 2° - A Ata sera lavrada de forma manuscrita e sem espayOS que possam possibilitar
acrescimos.
§ 3° - Caso se opte por texto digitado este devera ser rubricado pelo Presidente e Secretario
dos trabalhos. Neste caso, 0 alinhamento e espayamento entre linhas e caracteres deverao ser
uniformes de modo a nao permitir acrescimos.
§ 4° - A ata sera obrigatoriamente encerrada pelo Presidente e pelo Secretario dos trabalhos.

OS ORGAOS DE FORMA(:AO E A(:AO POLiTl~

~- .~
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Art. 71 - A Funda<;ao ou Instituto de Pesquisa e Estudos Politicos ~·~C1fiS11toi9au_qITe'1Jre'Starir-----.....---J
apoio na forma<;ao politica, na pesquisa e no estudo de todos os temas relacionados aos
objetivos de que dispoe 0 art. 2° deste Estatuto, bern como na difusao da doutrina e postulados
do Partido.

Art. 72 - Os Orgaos de A<;ao Politica indicados no inciso III, do art. 14, destinam-se a
promover e aplicar os preceitos programaticos do Partido na respectiva area de atua<;ao.

Art. 73 - Os Orgaos de A<;ao Politica serao compostos por integrantes indicados e nomeados
pelo respectivo Presidente.

OS ORGAOS AUXILIARES

Art. 74 - 0 Conselho Fiscal sera composto de 1 Presidente, 2 Membros e 3 Suplentes com a
competencia de analisar e emitir parecer sobre as contas do Partido.
Paragrafo UntCO - 0 Conselho Fiscal nao podera ser integrado por membros da respectiva
Comissao Executi va.

Art. 75 - 0 Conselho de Etica Partidaria sera composto de 1 Pr~sidente, 2 Membros e 3
Suplentes com competencia para, quando convocados, analisar e emitir parecer nas
representa<;oes formalmente apresentadas sobre atos contrarios a etica, ao decoro, a legalidade
e aos preceitos programaticos do Partido.
Paragrafo tinico - 0 Codigo de Etica e diploma de rigida observancia do filiado ao PSD.

Art. 76 - A Procuradoria luridica sera exercidajunto as Comissoes Executivas por urn ou mais
advogados com notoria especializa<;ao para apoio e consultoria juridica, cuja designa<;ao e de
competencia privativa do respectivo Presidente.
Paragrafo tinico - E permitida a contrata<;ao de presta<;ao de servi<;os advocaticios e jurfdicos,
independentemente da existencia do Orgao Auxiliar.

DA DISCIPLINA PARTIDARIA

Art. 77 - Sao deveres dos filiados e dos orgaos partidarios:
a) comparecer aos eventos partidarios de que lhes cumpra participar;
b) participar das campanhas eleitorais, divulgando a doutrina e os candidatos do Partido;
c) contribuir financeiramente conforme estabelecido pelas respectivas Comissoes Executivas,
observadas as regras estatutarias;
d) respeitar 0 Estatuto e os postulados do Programa do Partido, 0 Codigo de Etica, bern como
os atos resolutivos baixados pel os orgaos competentes.
e) cumprir as orienta<;oes politicas, disciplinares e diretrizes gerais tra<;adas pelos orgaos
supenores;
f) alinhar-se as determina<;oes politico-eleitorais estabelecidas pela Dire<;ao Nacional;
Paragrafo tinico - A contribui<;ao compulsoria de que dispoe a alinea 'c' deste artigo sera
limitada ao valor mensal de ate urn salario minimo.
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Art. 78 - Ficarao sujeitos as medidas disciplinares os filiad~-'&-,os,-.erg~-~afii-claf'ies---------..!
responsaveis por:
a) infrayao aos deveres listados no artigo anterior;
b) desobediencia as deliberayoes e as diretrizes anotadas como questoes fechadas pel a
Convenyao ou Comissao Executiva;
c) conduta antietica, indecorosa ou improbidade no exercicio de mandatos ou cargos publicos
e da administrayao partidaria; .
d) atividade politica contniria aos postulados constitucionais e ao program a do Partido;
f) desidia no cumprimento dos deveres que Ihes forem confiados;
g) infidelidade partidaria.
h) descumprimento das orientayoes politicas, disciplinares e diretrizes gerais trayadas pelos
6rgaos superiores;
i) inobservancia das tematicas politico-eleitorais estabelecidos pela Direyao Nacional;
§1° As ayoes de declarayao de perda de mandato eletivo por infidelidade partidaria serao
objeto de deliberayao pela respectiva Comissao Executiva.
§2° Independentemente do ingresso de ayao perante a Justiya Eleitoral, os detent ores de cargo
eletivo que se desfilarem do PSD no curso do mandato poderao responder por perdas e danos
na Justiya Comum, ficando estabelecido 0 valor de 20 (vinte) salarios minimos a titulo de
indenizayao.
§3° A nova filiayao daqueles que se desfiliarem injustificadamente do PSD devera ser
submetida a respectiva Comissao Executiva

Art. 79 - 0 processamento das Representayoes observara 0 seguinte rito:
I - Recebida a Representayao pelo Presidente da Comissao Executiva, podera ele designar
Relator para examinar-lhe 0 conteudo e emitir decisao sumaria ou parecer previo no prazo
determinado no ato de designayao.
II - N egado seguimento a representayao, mediante despacho fundamentado, sera ele
comunicado ao interessado para, querendo, apresentar recurso a instancia superior no prazo de
tres dias.
III - Admitida a representayao, com ou sem deferimento de liminar, sera 0 Representado
notificado no endereyo fornecido a Justiya Eleitoral, em que constara c6pia da inicial e do
eventual despacho liminar, para 0 oferecimento de defesa no prazo de tres dias, sob pena de
revelia.
IV - Recebida a defesa, 0 Relator pedira pauta para apreciayao da Representayao, caso nao
entenda necessario parecer do Conselho de Etica.
V - Apregoada a Representayao, 0 Relator procedera a leitura do relat6rio, facultada a
presenya das partes envolvidas e/ou seus procuradores.
VI - Encerrado 0 relat6rio, Representante e Representado poderao manifestar-se oral mente, ou
por via de procurador habilitado pelo prazo de 10 minutos. Havendo pluralidade de
Representado's 0 prazo sera fracionado, mas nao superior a 20 minutos no total.
VII - No caso da Representayao dirigir-se a 6rgao partidario este sera representado por seu
Presidente ou procurador credenciado, ao qual seja outorgado poderes especificos.
VIII - Nos casos de gravidade ou urgencia 0 Relator podera indicar, e 0 Presidente da
respectiva Comissao Executiva podera adotar, a aplicayao sumaria 'e liminar de qualquer das
medidas disciplinares previstas, observada a prerrogativa especial conferida pelo art. 13, no
caso de Representayoes dirigidas a Comissao Executiva Nacional.
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IX - Julgada procedente a Representw;:ao cabeni recurso, sem efeito suspensivo, a Comissao
Executiva Nacional no prazo de tres dias. Das decisoes da Comissao Executiva Nacional nao
cabeni recurso.
X - Nos recursos previstos na primeira parte do inciso anterior adotar-se-ao os prazos em
dobro do rito original.

Art. 80 - Sao as seguintes, as medidas disciplinares:
a) advertenci<;t;
b) suspensao das atividades partidarias;
c) destituiyao de cargo da administrayao partidaria;
d) expulsao, com cancelamento de filiayao partidaria;
e) dissoluyao do 6rgao partidario.
f) anulayao de deliberayao, anulayao de convenyao, cancelamento de ata e/ou ato resolutivo;
Paragrafo unico - Com 0 fim de evitar graves prejuizos ao partido e aos seus filiados, 0

Presidente Nacional podera adotar medida de urgencia independente de provocayao mediante
procedimento disciplinar.

o PATRIMONIO DO PARTIDO

Art. 81 - Constitui 0 patrimonio do Partido:
I - as contribuiyoes dos filiados;
II - as doa<;oes de pessoas fisicas e juridicas, observada a legislaya0 de regencia;
III - os recursos oriundos de eventos previamente autorizados pel a respectiva Comissao
Executiva;
IV - os recursos do Fundo Partidario;
V - as rendas ·oriundas de aplicayoes financeiras;
VI - bens m6veis e im6veis devidamente registrados.

Art. 8l-A. Constitui a receita do PSD:
I - os recursos do Fundo Especial de Assistencia Financeira aos Partidos Politicos;
II - as contribuiyoes de seus filiados;
III - a doayoes oriundas de pessoas fisicas e/ou juridicas, excetuadas aquelas de que dispoe 0

art. 31 da Lei n° 9.096/95, bern como outras relacionadas em atos resolutivos do Tribunal
Superior Eleitoral;
IV - rendimentos sobre aplicayoes permitidas em lei;
V - eventuais receitas de atividades comerciais, que somente poderao ser desenvolvidas para
aplicayao nas atividades pr6prias do Partido.

Art. 81-B. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Assistencia Financeira aos Partidos
Politicos e demais receitas destinadas ao Partido serao assim aplicados:
1- na manutenyao das sedes e serviyos;
II - no pagamento de pessoal ate 0 limite designado na legislayao partidaria em relayao a
quota recebida, cujo valor ou porcentagem podera ser estabelecida por meio de Resoluyao da
Executiva Nacional, quando inferior ao maximo;
III - filiayao; .
IV - propaganda doutrimiria e politica;
V - campanhas eleitorais;
VI - na aquisiyao de bens e contratayao de serviyos necessarios a atiyidade part~ a;

,~ /
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VII - cria<;ao e manuten<;ao de Funda<;ao ou Instituto de Pesquisa e de doutrina<;ao politica,
com aplica<;ao minima, designada em Lei, da quota recebida do Fundo Partidario.
§ 1°. Os recursos oriundos de outras fontes nao vedadas em lei serao depositados em contas
bancarias distintas daquela utilizada para 0 Fundo Especial de Assistencia Financeira aos
Partidos Politicos.
§ 2°. E permitida a contrata<;ao e remunera<;ao de filiado, bern como 0 pagamento de
prestadores de servi<;os que tenham filiados em seus quadros, mesmo que detenham cargo de
dire<;ao em qualquer nivel ou instancia partidaria.

Art. 81-C. Descontados os percentuais descriminados em Lei au em Resolu<;ao da Justi<;a
Eleitoral, bern como 0 quantum de que dispoe 0 inciso VII do art. 81-B, 0 restante sera
dividido na seguinte propor<;ao:
a) maximo de 80% (oitenta por cento) destinado a dire<;ao nacional;
b) minimo de·20% (vinte por cento) destinado as direyoes estaduais.
§1° - Os repasses para as dire<;oes estaduais ficarao sujeitas a apresenta<;ao previa, no prazo
estabelecido pela Dire<;ao Nacional, de plano de aplicayao trimestral, presta<;ao de contas do
trimestre anterior e regularidade das contas pel a Justi<;a Eleitoral, e de outros documentos que
poderao ser exigidos.
§ 2°. Eventuais repasses as direyoes municipais ficarao condicionados a apresenta<;ao de plano
de aplica<;ao mensal, balancete mensal e aprova<;ao das contas pela Justi<;a EleitoraL
§ 3°. Os recursos nao repassados aos Estados por decisao da Justiya Eleitoral ou retidos por
nao atendimento de qualquer das condi<;oes do §1° poderao ser utilizados pela dire<;ao
nacional.
§ 4°. A Direyao Nacional podera fixar outras exigencias para repasses aos demais orgaos da
administra<;ao partidaria, bern como requerer informayoes previas a sua realizayao, a fim de
resguardar a aplica<;ao licita dos recursos e preservar os interesses administrativos e
financeiros do Partido.

Art. 81-D. As instancias partidarias so poderao auferir receitas e realizar despesas quando
dispuserem de CNPJ proprio.
§ 1°. Cada instancia partidaria respondera de forma exclusiva quanta aos encargos devidos de
qualquer natureza, ainda que decorrentes de ordem judicial ou extra-judicial.
§ 2°. Constitui falta grave, sujeito a aplica<;ao de medida disciplinar, a utiliza<;ao do CNPJ de
qualquer instancia partidaria sem autorizayao expressa.

DA CONTABILIDADE

Art. 82 - As Comissoes Executivas deverao encaminhar a Justiya Eleitoral, anualmente, no
prazo determinado por Lei, a Presta<;ao de Contas do exercfcio anterior devidamente
analisado(a) no ambito partidario, contendo todas as informayoes e documentos que
comprovem a lisura da captayao e gastos perpetrados, conforme estabelecido em Resoluyao do
Tribunal Superior Eleitoral, ainda que nao se apure receita ou efetivo gasto.
Paragrafo tinico - Nos anos eleitorais deverao apresentar ainda os balancetes exigidos pela
legislayao de regencia.

Art. 83 - Os documentos contabeis serao conservados pela respectiva dire
estabelecido em lei.

pelo prazo

20



1-- .........------ ....---- ......-------- ....------,

I 2Q Of. de Res. de Pessoas .Juridic.3S
i F icolA ar·~l.Iivada cQl'ia !11icrofilmada
I sob 0 nQ 000096343 em 05/03/2014. j

Art. 84 - A Comissao Executiva Nacional podeni repassar as instrrrrcias-in:feriures-parcetas-tre"--------J
sua receita, mediante a apresentac;ao dos documentos eventualmente solicitados pela Direc;ao
Nacional.
Panigrafo unico - 0 6rgao agraciado deveni prestar contas de sua correta aplicac;ao,bern como
fornecer, no prazo afixado, a documentac;ao solicitada.

DAS ELEI<::OES

Art. 85 - Qualquer filiado apto podeni pleitear candidatura a cargo eletivo, que sera submetida
a Convenc;ao a ocorrer no prazo de lei.

Art. 86 - As Comissoes Executivas, por deliberac;ao da malOna, poderao substituir os
candidatos punidos com sanc;ao disciplinar, bern como os que renunciarem, falecerem ou
tenham registro indeferido, ainda que em primeira instancia.

Art. 87 - A Comissao Executiva Nacional podera baixar, segundo as formalidades legais,
diretrizes gerais e normas complementares ao Estatuto que orientem a celebrac;ao de
coligac;oes e a escolha de candidatos, que orientem a participac;ao de filiados com antecedentes
que 0 abonem ao exercicio da func;aopublica.

Art. 87-A. Caso nao editada norma nos termos previstos no art. 17-A da Lei nO9.504/97,
cabera ao Partido fixar 0 limite de gastos de campanha para os cargos em disputa ate 0 inicio
do prazo de registro de candidaturas.

DISPOSI<::OESFINAlS

Art. 88 - No caso de extinc;aodo PSD seu patrimonio sera alienado por liquidante indicado nos
termos da legislac;ao civil, para pagamento de dividas remanescentes, e 0 restante destinado
a Fundac;aoou Instituto de Pesquisa e Estudos Politicos do Partido.

Art. 89 - 0 expediente do PSD sera definido pela respectiva Direyao de cada 6rgao partidario,
devendo ser respeitada a legislac;aode regencia.

Art. 90 - A Convenyao Nacional, por voto da malOna simples, observado 0 quorum de
deliberac;ao,podera alterar as normas do presente Estatuto.

Art. 91 - Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao Executiva Nacional, podendo seu
Presidente, nas hip6teses de urgencia ou relevancia, decidi-Ios para posterior referendo.

Art. 92 - No interesse da administrac;ao partidaria a Executiva Nacional podera baixar normas
complementares a este Estatuto, que poderao ter carater temporario ou permanente.

Art. 93 - As Convenyoes Nacionais e reunioes do Diret6rio e da Comissao Executiva
Nacional poderao ser realizadas em qualquer localidade do pais.

DISPOSI<::OESTRANSITORIAS DE FUNDA<::AO
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Art. 94 - 0 presente Estatuto, 0 Programa e a Ata de Funda<;:ao, corn os apOlamentos prevlstos
ern lei, sao os documentos originais de constitui<;:ao do PSD, que serao levados a registro no
Registro Civil de Pessoas luridicas da Capital Federal.

Art. 95 - Ate a realiza<;:ao do registro do partido perante 0 Tribunal Superior Eleitoral cabera a
Comissao Provis6ria Nacional realizar qualquer modifica<;:ao, reforma ou ajuste no presente
Estatuto, notildamente para 0 atendimento as exigencias legais de ordem civil, fiscal ou
eleitoral.
Panigrafo (mico - Dado 0 carater provis6rio do presente Estatuto 0 6rgao de dire<;:aonacional
criani comissao para a reforma do Programa e do Estatuto ap6s 0 re~istro do Partido perante 0

Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 96 - Durante 0 perfodo de coleta do apoiamento previsto ern lei para registro 0 PSD sera
dirigido por Comissao Provis6ria Nacional corn ate 20 membros, assim constituida:
a) Presidente;
b) 1° Vice-Presidente;
c) 2° Vice-Presidente;
d) 3° Vice-Presidente;
e) 4° Vice-Presidente;
f) Secretario-Geral;
g) Primeiro Secretario;
h) Segundo Secretario;
i) Primeiro Tesoureiro;
j) Segundo Tesoureiro;
k) ate 10 Vogais.
§ 1° - 0 Presidente da Comissao Provis6ria Nacional podeni promover a nomea<;:ao de novos
membros nos casos de vacancia.
§ 2° - Nesse periodo a Comissao Provis6ria Nacional indicani Representante Estadual ou
Comissao Provis6ria Estadual corn Representantes autorizados a buscar os apoiamentos ern
listagens, apresenta-Ias aos Cart6rios das Zonas Eleitorais e tomar as demais providencias
destinadas a consolida<;:ao definitiva do Partido.
§ 3° - Os indicados no panigrafo anterior poderao ser substituidos a qualquer tempo.

Art. 97 - Conforme alcans;ado 0 apoiamento em cada Estado e no Distrito Federal a Comissao
Provis6ria Nacional autorizani ou estabeleceni calendario para a realiza<;:ao das conven<;:oes de
constitui<;:ao dos Diret6rios Estaduais.
Paragrafo (mico - Eleito 0 Diret6rio Estadual e sua Comissao Executiva, devera esta
providenciar 0 requerimento de registro junto ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral, corn
c6pia dos seguintes documentos:
a) c6pia autenticada do inteiro teor do Programa e do Estatuto registrado no Cart6rio Registro
Civil de Pessoas luridicas da Capital Federal;
b) as certidoes fornecidas pelos Cart6rios Eleitorais que atestem 0 apoiamento minima;
c) c6pia autenticada da Ata da reuniao de constituiyao definitiva do Diret6rio e da Comissao
Executiva Estadual.

Art. 98 - Constituido 0 Partido em Diret6rios ern 113 dos Estados a Comissao Provis6ria
Nacional publicara Edital para a realiza<;:ao das conven<;:oes de do Diret6rio
Nacional.
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Paragrafo unico - Eleito 0 Diretorio Nacional e sua Comissao Executiva sera imediatamente
providenciado 0 requerimento de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, com copia dos
seguintes documentos:
a) copia autenticada do inteiro teor do Program a e do Estatuto registrado no Registro Civil de
Pessoas Juridicas da Capital Federal;
b) certidao de inteiro teor do registro do partido politico no Registro Civil de Pessoas Juridicas
da Capital Federal;
c) as certidoes de apoiamento minimo expedidas pelos TRE's;
d) copia autenticada na Secretaria do TSE da Ata da reuniao de constitui9ao definitiva dos
orgaos de dire9ao nacional.
e) outros documentos pertinentes, bern como certidoes expedidas pela Justi9a Eleitoral;

Art. 98-A - As altera90es dos artigos 43, §2° e §3°, 57, 59, 61 'j' e §1°, e 62 'a', caso
ocorridas, terao efeito imediatamente apos a delibera9ao do respectivo Diretorio, e nao
interrompera 0 periodo do mandato em exercicio.

Art. 99 - 0 PSD tera sede e foro na Capital Federal.

Art. 100 - 0 presente Estatuto entrara em vigor na data de seu registro no Registro Civil de
Pessoas Juridicas da Capital Federal.
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