a. Acolher as indicações dos membros da Executiva Nacional destinados a homenagear os filiados
ao PTB;
b. Distribuir para os membros da Executiva Nacional as indicações pm;~~,~~~~ito
Trabalhista;
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c. Fazer o cerimonial do partido nos eventos oficiais.
R~9lstlo

XI. Compete ao Vice-presidente

a.

b.

c.

d.

e.

de Pessoas Jurídicas

de Direitos Humanos e Envelhecimento Popufuéfmmt.:----...•
Planejar e orientar a ação dos dirigentes partidários e sugerir a posição do partido nos aspectos
atinentes aos direitos das minorias, do índio, do menor, da mulher, do idoso, da segurança
social, do sistema penitenciário, da defesa do consumidor e os direitos humanos;
Planejar, orientar a ação dos dirigentes partidários e sugerir a posição do partido nos aspectos
atinentes à execução da política nacional de amparo às pessoas idosas, em especial nas questões
relativas à participação ativa dos idosos na sociedade, no desenvolvimento e na luta contra a
pobreza, no fomento da saúde e bem-estar na velhice de forma a promover o envelhecimento
saudável e na criação de um entorno propício e favorável ao envelhecimento;
Planejar, orientar a ação dos dirigentes partidários e sugerir a posição do partido nos aspectos
atinentes à busca pela garantia de que o processo de desenvolvimento econômico e social ocorra
de forma contínua, com base em princípios capazes de garantir tanto um patamar econômico
mínimo para a manutenção da dignidade humana, quanto a equidade entre os grupos etários na
partilha dos recursos, direitos e responsabilidades sociais;
Planejar, orientar a ação dos dirigentes partidários e sugerir a posição do partido nos aspectos
atinentes ao fortalecimento da prevenção ao uso de drogas e a prestação de atendimento a
usuários e familiares, além da propositura de políticas públicas de inclusão social e produtiva;
Planejar,

orientar

a ação dos dirigentes

partidários

e sugerir

a posição do partido

nos aspectos

atinentes à execução da política nacional de inclusão das pessoas com deficiência.

XII. Compete ao Vice-presidente

a.

b.
c.
d.
e.
f.

de Segurança Pública:
Planejar e orientar a ação dos dirigentes partidários e sugerir a posição do partido nos aspectos
atinentes à promoção de proposta de legislação geral de atribuições das polícias federal, civil e
militar, por meio de uma lei orgânica federal que defina campo de atuação, prerrogativas,
deveres e responsabilidades, e, ainda, plano de carreira;
Propor soluções para investimento no aparelhamento estrutural, tecnológico e de inteligência;
Propor soluções para disponibilização de uma estrutura permanente de melhorias na
qualificação e capacitação de agentes de segurança;
Propor soluções para promoção de mecanismos de integração entre as polícias;
Propor soluções para a reforma e investimento no sistema penitenciário para efetivar a sua
aplicabilidade à lei;
Planejar e orientar a ação dos dirigentes partidários e sugerir a posição do partido nos aspectos
atinentes à reforma da legislação penal e processual penal.

XIII. Compete ao Vice-Presidente

de Pesquisas, Estudos e Desenvolvimento Educacional:
a. Promover estudos, pesquisas e análises nas áreaspolítica, econômica e social, sobre a realidade
brasileira e internacional;
b. Promover, de forma coordenada com a Fundação Ivete Vargas, a ministração de educação e
formação política aos filiados e candidatos do partido, por meio de cursos regulares, ciclos de
estudos, debates, seminários e outras atividades culturais e docentes;
c. Organizar e editar livros, revistas, periódicos e publicações de forma coordenada com
~
Fundação Ivete Vargas;
~
<-~
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d. Prestar consultaria e assessoria técnica aos órgãos e dirigentes partidários na aplicação de
técnicas modernas de comunicação, organização e ação partidária;
e. Prover o apoio técnico e operacional para o funcionamento dos órgãos de atuação do partido na
sociedade;
f. Prestar outros serviçostécnicos ou de consultoria e assessoria aos órgãos e dirigentes do partido;
g. Exercer outras atribuições que forem fixadas em normas complementares de organização e
funcionamento da Vice-Presidência de Pesquisas, Estudos e Desenvolvimento Educacional.
XIV. Compete ao Vice-presidente

a.
b.
c.
d.

de Meio Ambiente e Sustentabilidade:
Planejar as ações do partido relativas à preservação do meio ambiente, recursos hídricos e
educação ambiental;
Elaborar projetos de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas,
biodiversidade e florestas;
Apresentar proposições de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a
melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais;
Planejar e orientar a ação dos dirigentes partidários e sugerir a posição do partido nos aspectos
atinentes às políticas públicas relativas ao licenciamento e à fiscalização ambiental e à
promoção de ações de educação ambiental, controle, regularização, proteção e recuperação dos
recursos naturais.

XV. Compete ao Secretário-geral:

a. Substituir o presidente em caso de vacância, até reunião do Diretório Nacional para
chamamento de novas eleições, em até 60 (sessenta) dias;
b. Promover a articulação entre a comissão executiva e os demais órgãos do partido;
c. Orientar as atividades administrativas do diretório;
d. Implementar, em conjunto com os secretários, os projetos específicos de suas respectivas áreas;
e. Redigir as atas das reuniões partidárias e assiná-Ias em conjunto com o presidente;
_-.-~~:--;-;-;-:-~
f. Delegar atribuições a qualquer membro da Comissão Executiva Nac óflatt,ícOOm Etfâ~Qt<i'ío
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XVl. Compete ao Primeiro-secretário:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

R~qls\fo
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Substituir o secretário-geral, nos seus impedimentos e ausências;
Dar suporte ao secretário-geral em suas atividades;
Coordenar as atividades administrativas do diretório e dos demais secretários;
Admitir e dispensar pessoal administrativo;
Administrar e manter os documentos e arquivos do partido;
Organizar as convenções partidárias.

XVII. Compete ao Tesoureiro-geral:

a. Manter sob sua guarda e responsabilidade dinheiro, valores e bens do partido;
b. Assinar cheques, títulos ou outros documentos que impliquem responsabilidade financeira para
o partido, conjuntamente com o presidente ou por outro membro da comissão executiva que este
indicar;
c. Planejar e coordenar a captação de recursos financeiros para o Diretório Nacional;
d. Efetuar pagamentos, depósitos e recebimentos;
e. Manter a escrituração contábil;
f. Apresentar relatórios financeiros mensais e balanço financeiro do exercício;
g. Apresentar as prestações de contas legalmente exigidas;

h. Delegar atribuições a qualquer membro da Comissão Executiva Nacional, com autorização
expressa do presidente.
XVIII. Compete ao Primeiro-tesoureiro:

a. Substituir o tesoureiro-geral nas suas ausências e impedimentos;
b. Auxiliar o tesoureiro-geral em suas atividades;
c. Assinar cheques, conjuntamente com o presidente ou por outro membro da comissão executiva
que este indicar, na ausência ou impedimento do tesoureiro-geral.
10 Ofício de BrasIlia~DF
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a. Planejar, coordenar e supervisionar as ações de comunicação e marketi pg;
. o noticiáno
. "'.c- reterente ao partiido;
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c. Elaborar os órgãos de informação das atividades do partido.
XX. Compete ao primeiro-secretário de Comunicação substituir o secretário nas suas ausências ou
impedimentos e executar outras tarefas que lhe forem delegadas;
XXI. Compete ao Secretário para Aposentados e Pensionistas:

a. Orientar os deputados federais e senadores do partido quanto ao posicionamento da legenda
diante de projetos relacionados à matéria;
b. Apresentar à Comissão Executiva Nacional propostas para a melhoria da qualidade de vida do
aposentado e pensionista, para encaminhamento aos órgãos estaduais e municipais da legenda.
XXII. Compete ao Primeiro-secretário

para Aposentados e Pensionistas substituir o secretário nas suas
ausências e impedimentos e executar outras tarefas que lhe forem delegadas.

XXIII. Compete ao Secretário de Assuntos Jurídicos:

a. Acompanhar as atividades do partido emitindo parecer sobre a legalidade e constitucionalidade
dos seus atos;
b. Coordenar as atividades jurídicas da legenda.
XXIV. Compete ao Primeiro, Segundo e Terceiro-secretário

de Assuntos Jurídicos:
a. Colaborar, permanentemente, com o secretário na consecução das atribuições da secretaria.
b. Substituir, na ordem da eleição, o secretário em suas atividades.

XXV.

Compete ao Secretário de Mobilização e Articulação Política:
a. Executar as políticas definidas pelo vice-presidente de Mobilização e Articulação;
b. Planejar, coordenar e supervisionar a criação do movimento de Mobilização e Articulação do
PTB, seu Estatuto e Regimento Interno;
c. Nomear a primeira comissão nacional de organização do movimento de Mobilização e
Articulação do PTB, priorizando os jovens que estão para completar, ou já completaram 35
(trinta e cinco) anos.
d. Criar o Cadastro Nacional dos Movimentos de Minorias do PTB.

XXVI. Compete ao Primeiro e Segundo-secretário

de Mobilização e Articulação Política:
a. Colaborar, permanentemente, com o secretário na consecução das atribuições da secretaria;
b. Substituir, na ordem da eleição, o secretário em suas atividades.

XXVII.

Compete ao Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade:
a. Implementar os projetos específicos definidos pelo vice-presidente
Sustentabilidade;

b. Dar suporte ao vice-presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade em suas atividades.
XXVIII. Compete ao Primeiro-secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade substituir o secretário nas
suas ausências ou impedimentos e executar outras tarefas que lhe forem delegadas.

Art. 67. Compete privativamente aos membros das Comissões Executivas Estaduais e Municipais, no
âmbito de sua circunscrição partidária:
L

Compete ao Presidente:
a. Representar o partido, nas instâncias judiciais e extrajudiciais, pessoalmente ou por meio de
procurador devidamente constituído;
b. Convocar a convenção, o diretório e a comissão executiva, na forma do Estatuto;
c. Presidir a convenção, as reuniões do diretório e da própria comissão executiva;
d. Convocar os suplentes, em caso de vacância, impedimento ou ausência dos membros efetivos;
e. Autorizar a realização de despesas ordinárias;
f. Dirigir o partido de acordo com as resoluções de seus órgãos.

lI. Compete aos Vice-presidentes:
a. Substituir o presidente em seus impedimentos e ausências e sucedê-lo no caso de vacância,
salvo o disposto no art. 60;
b. Colaborar com o presidente, na solução dos assuntos de ordem política e administrativa;
c. Exercer outras atribuições que lhes sejam conferidas pela comissão exec . -ício de Brasllia~DF
N0 de Protocolo e Registro
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IH. Compete ao Secretário-geral:
a. Substituir o presidente na ausência ou impedimento dos vice-presidentes R.o 15\10 de Pnsoas
b. Coordenar as atividades administrativas do diretório e dos demais secretários;
c. Promover a articulação entre a comissão executiva e os demais órgãos do partido;
d. Admitir e dispensar pessoal administrativo;
e. Organizar as convenções partidárias;
f. Elaborar, divulgar e distribuir o noticiário referente ao partido.
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IV. Compete aos secretários:
a. Substituir o secretário-geral, nos seus impedimentos e ausências, observada a ordem de eleição;
b. Redigir as atas das reuniões;
c. Coordenar os órgãos de propaganda e informação do partido, elaborando os planos de
publicidade a serem aprovados pela comissão executiva;
d. Organizar a biblioteca e documentação do partido;
e. Organizar o trabalho de arregimentação partidária, mantendo atualizados os fichários e bancos
de dados;
f. Exercer outras atribuições que lhes sejam conferidas pela comissão executiva.
V. Compete ao Tesoureiro-geral:
a. Manter sob sua guarda e responsabilidade dinheiro, valores e bens do partido;
b. Assinar cheques, títulos ou outros documentos que impliquem responsabilidade
o partido, conjuntamente com o presidente ou com quem este indicar;
c. Efetuar pagamentos, depósitos e recebimentos;
d. Manter a escrituração contábil;
e. Apresentar relatórios financeiros mensais e balanço financeiro do exercício;

financeira para

Apresentar as prestações de contas regulares aos tribunais eleitorais e tribunais de contas;
g. Exercer outras atribuições afetas a sua função.

f.

VI. Compete aos Tesoureiros:
a. Substituir o tesoureiro-geral nas suas ausências e impedimentos, observada a ordem de eleição;
b. Auxiliar o tesoureiro-geral;
c. Exercer outras atribuições que lhes sejam conferidas pela comissão executiva.
VII. Compete ao Secretário Jurídico:
a. Acompanhar
as atividades do partido, emitindo parecer
constitucionalidade de seus atos;
b. Coordenar as atividades jurídicas da legenda.
SUBSEÇÃO IV
DA COMISSÕES PROVISÓRIAS

sobre

a

legalidade

e

a
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Art. 68. Nos Estados e Municípios onde não houver diretório organizado, ou tiver ocorrido sua dissolução
ou desconstituição, a Comissão Executiva imediatamente superior designará uma Comissão Provisória,
composta de no mínimo 7 (sete) e no máximo 21 (vinte e um) membros, dentre os quais 1 (um) Presidente,
1 (um) Secretário, 1 (um) Tesoureiro, a Presidente do PTB Mulher, e o Presidente da Juventude do PTB.
§ 1° Na existência de Comissão Provisória Nacional, esta poderá designar comissões provisórias
estaduais.
§ 2° As comissões provisórias estaduais também poderão designar comissões provisórias municipais.
§ 3° Na composição das comissões provisórias dever-se-á levar em consideração a representação
política das lideranças locais, vinculadas ao partido.
Art. 69. As comissões provisórias incumbir-se-ão, com a competência de cormssao executiva e de
diretório, de organizar e dirigir a convenção, no âmbito de sua circunscrição partidária, no prazo que for
estabelecido pela comissão executiva designadora.
§ 1° Em períodos de eleições, as comissões provisórias incumbir-se-ão, também, de realizar a
convenção para escolha de candidatos e da formação de coligações, aplicando-se, no que couber, o
disposto neste Estatuto.
§ 2° As comissões provisórias designadas na forma deste artigo constituem-se de uma equipe de
administração e, por sua condição jurídica de não eleita, seus membros não terão mandato, devendo
o órgão partidário hierarquicamente superior definir, no ato de designação, o período de vigência.
Art. 70. Revogado pela Convenção Nacional de 12.12.2014.

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO PARLAMENTAR

Art. 71.São órgãos de ação parlamentar as bancadas do PTB na Câmara dos Deputados, no Senado
Federal, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa e nas Câmaras Municipais.
Art. 72. As bancadas constituirão
legislativas a que pertencem.

suas lideranças de acordo com as normas regimentais
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Art. 73. A ação parlamentar dos integrantes das bancadas subordinar-se-á aos princípios doutrinários e
programáticos do partido e às diretrizes estabelecidas por seus órgãos de direção e ação.
Art. 74. Dependem de deliberação conjunta da bancada parlamentar com a comissão executiva de mesmo
nível, as decisões que envolvam:
I.
lI.
IIl.
IV.

Diretrizes políticas e partidárias, no âmbito da bancada;
Orientação de voto em relação a questões consideradas relevantes, doutrinárias ou programáticas;
Fechamento de questão;
Indicação, nomeação ou referendum para preenchimento de cargos ou funções públicas,
temporários ou não, remunerados ou gratuitos;
V. Outras matérias que venham a ser estabelecidas pelo diretório correspondente.
Art. 75. O parlamentar que se desligar da bancada, mesmo que temporariamente, ou que do partido for
expulso, perderá automaticamente o cargo ou função que exerça por indicação do PTB, inclusive, na mesa
e nas comissões de sua respectiva casa legislativa.
Art. 76. Ao parlamentar e demais filiados que, de qualquer forma, infringirem os seus deveres partidários
previstos no artigo 12 incisos I, IV, V e VI, é vedado concessão de vaga na chapa de candidatos para
eleições imediatamente seguintes, enquanto durar a inadimplência.
.....
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DOS ÓRGÃOS AUXILIARES

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 77. O Conselho de Ética e Disciplina Partidária e o Conselho Fiscal são os órgãos auxiliares do PTB,
compostos, cada um deles, de 3 (três) membros efetivos nas circunscrições municipais, de 5 (cinco) nas
estaduais e de 7 (sete) na Nacional, e igual número de suplentes.
Art. 78.A eleição do Conselho de Ética e Disciplina Partidária, bem como do Conselho Fiscal, será
simultânea com a da comissão executiva, e o mandato de seus membros coincidirá com o mandato dos
membros daquela.
Art. 79. As chapas concorrentes ao Conselho de Ética e Disciplina Partidária e ao Conselho Fiscal poderão
ser desvinculadas das chapas concorrentes aos demais órgãos do partido e o seu pedido de registro,
acompanhado da anuência de seus componentes, observará o procedimento adotado para as comissões
executivas.
Art. 80. É incompatível o exercício do cargo de:
L

Membro do Conselho de Ética e Disciplina Partidária com o de membro de comissão executiva
provisória e de titular de cargo eletivo;
).. .,/
Il. Membro do Conselho Fiscal com o de membro de comissão executiva ou provisória.
-1
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SEÇÃO 11
DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA PARTIDÁRIA

Art. 81. Ao Conselho de Ética e Disciplina Partidária compete conduzir o processo disciplinar e opinar em
todas as questões relativas à quebra de princípios e deveres éticos, por iniciativa própria, ou por solicitação
do presidente da comissão executiva.
1. Ofício de Brasílía~DF
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DO CONSELHO FISCAL
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Art. 82.Compete ao Conselho Fiscal:
I. Examinar a contabilidade e emitir parecer sobre os relatórios contábeis, as contas e balanços da
comissão executiva;
lI. Examinar, em qualquer tempo, os livros e documentos do PTB, revestidos de natureza econômica,
em sua respectiva instância partidária;
IIl. Denunciar ao diretório, por meio do presidente da comissão executiva, as irregularidades
porventura existentes, sugerindo medidas saneadoras;
IV. Prestar aos demais órgãos de sua respectiva instância partidária, sempre que solicitado, informações
sobre a fiscalização contábil, financeira e patrimonial, bem como sobre resultados de auditorias e
inspeções realizadas.

CAPÍTULO VI
DO ÓRGÃO DE ESTUDO, PESQUISA, DOUTRINAÇÃO

E EDUCAÇÃO POLITICA

Art. 83.0 órgão de estudos, pesquisa, doutrinação e educação política instituído pelo PTB, terá sua sede
em Brasília, duração indeterminada, organização em forma prevista em lei e sua manutenção financiada
pelo resultado de suas atividades previstas em Estatuto próprio, e por meio de recursos oriundos do fundo
partidário.
§ 1° Os objetivos do órgão de que trata este capítulo são vinculados aos objetivos do PTB, que é livre
para estabelecer finalidades de estudos, pesquisa, doutrinação e educação política;
§ 2° A forma das eleições ou indicações dos órgãos colegiados do ente a que se refere o caput deste
artigo, será definido pelo Diretório Nacional do PTB, nos termos do artigo 42 do presente Estatuto.
§ 3° O órgão de estudos, pesquisa, doutrinação e educação política do PTB poderá ser extinto por
deliberação do Diretório Nacional, a qualquer tempo ou nos casos de extinção, fusão ou
incorporação, devendo seu patrimônio ser revertido para outro ente criado para o me~.( o fi
na '((
forma da lei.
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§ 4° Caberá ao órgão nacional do PTB, o repasse integral do percentual estabelecido por lei para seu
órgão de estudos, pesquisa, doutrinação e educação política, isentando-se as demais instâncias do
partido.
Art. 84. Dentre outras previstas em Estatuto próprio, o órgão de estudos, pesquisa, doutrinação e educação
política do PTB, deverá adotar as seguintes finalidades:
L

Estudar a problemática brasileira em seus aspectos políticos, SOCIaiS, culturais, ambientais,
econômicos e tecnológicos;
lI. Implantar cursos de formação política, formulando métodos de abordagem dos problemas
nacionais, apresentando soluções segundo a doutrina trabalhista.
IlI. Realizar simpósios, seminários, cursos e ciclos de estudos de natureza trab~Ih.iSttíf'Ode 8ra5Rllla~\JtiN0 de t'rotocolo e
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Art. 85. Poderão ser constituídos em âmbito nacional, estadual e municipal, órgãos de cooperação
partidária, representando segmentos da sociedade, grupos minoritários, áreas específicas de atividade
profissional e grupos técnicos de estudo, com o objetivo de:
L Integrar o respectivo segmento à vida partidária;
lI. Estimular e incentivar o surgimento de lideranças;
lIL Desenvolver o debate, promover e organizar ciclos de estudos, seminários, simpósios e reuniões
partidárias, de interesse específico;
IV. Assessorar a direção do partido e as bancadas parlamentares, quando necessário;
V. Participar das campanhas eleitorais;
§ 1°
§ 2°
§ 3°
§ 4°

Cada órgão de cooperação adotará, sempre que possível, o mesmo modelo da estrutura partidária.
Os órgãos de cooperação subordinam-se aos princípios e diretrizes partidárias.
Somente filiado ao partido poderá integrar os movimentos.
É livre a criação do movimento de minorias nos Municípios e Estados, de forma provisória,
bastando o registro de sua ata de criação junto ao Cadastro Nacional dos Movimentos de Minorias
do PTB, por meio de simples comunicação.
§ 5° Obtida a organização de um movimento em 10% (dez por cento) dos municípios de, pelo menos,
nove estados, será convocada uma reunião nacional para o exame da proposta de criação do
movimento a nível nacional, seu Estatuto e seu Regimento Interno.

Art. 86. As instâncias partidárias poderão adotar critérios e assegurar, no âmbito de sua competência, a
participação dos movimentos na formação das chapas concorrentes às eleições proporcionais.
Parágrafo único. O regimento e a estrutura de administração e direção dos órgãos de cooperação serão
definidos e regulamentados pela Comissão Executiva Nacional.

TÍTULO V
DA INTERVENÇÃO

E DA DISSOLUÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS
CAPÍTULO I

DA INTERVENÇÃO
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Art. 87. O Órgão Nacional somente intervirá nos estaduais, e os estaduais nos muru
·'0 e Registro
I.
Manter a integridade partidária;
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Assegurar a observância do Programa e do Estatuto do PTB;
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IH .. Garantir o livre exercício dos órgãos partidários;
IV. Ampliar a ação política do partido, visando ao seu melhor funcionamento, organização e
representatividade;
V.
Impedir acordo ou coligação em desconformidade com as decisões superiores;
VI. Reorganizar as finanças e a contabilidade;
VII. Garantir a prestação de contas, na forma da lei, e as transferências de recursos para outros órgãos
partidários, inclusive, as cotas do Fundo Partidário;
VIII. Preservar o patrimônio e o acervo do partido, inclusive o fichário de filiações, os bancos de dados e
outros bens e documentos.
Assegurar a observância das deliberações dos órgãos partidários hierarquicamente superiores.
A intervenção nas hipóteses previstas nos incisos I, lI, III e IV, somente poderá ser decretada com
aprovação 2/3 (dois terços) dos membros daComissão Executiva, titulares, hierarquicamente
supenor.
Somente pode ser decretada intervenção em órgão municipal organizado sob a forma de diretório,
sendo mero ato administrativo a renovação, substituição ou modificação da composição dos
membros nomeados em Comissão Provisória Estadual e Municipal.
Art. 88.A intervenção será decretada pela comissão executiva dos diretórios hierarquicamente
ao órgão sujeito a este regime.

superiores

Parágrafo único. O decreto de intervenção deverá especificar a amplitude, o prazo e as condições de
execução, e nomear a Comissão Interventora Provisória, composta de 3 (três) a 7 (sete) membros.
Art. 89. A Comissão Interventora terá todos os poderes para deliberar sobre o objeto da intervenção.
Art. 90. Na hipótese de intervenção em diretório ou comissão executiva, estes serão citados para, no prazo
de 5 (cinco) dias, apresentar sua defesa escrita, ficando-lhes assegurado o direito de sustentá-Ia, oralmente,
por 20 (vinte) minutos, na reunião do diretório em que ocorrer o julgamento do recurso.
Art. 91. A intervenção será sempre precedida de parecer do Conselho de Ética e Disciplina Partidária, e do
Conselho Fiscal, se o fato que lhe deu causa for relativo à matéria financeira ou contábil.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto nos artigos 17-A, 17-B, 17-C do Estatuto ou de
gestão financeira, contábil ou jurídica temerária que não afete a respectiva esfera política, poderá ser
instaurado procedimento de mediação administrativa, ato privativo do presidente da Comissão Executiva
Nacional, o qual não tem o condão de dissolver Diretório e/ou Comissão Estadual, mas tão somente
reorganizar finanças, contabilidade e jurídico responsáveis pela administração partidária em questão.
Art. 92 Do ato de intervenção caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao diretório do órgão interventor, no
prazo de 5 (cinco) dias.
O diretório deliberará sobre o recurso no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual
período, sob pena de nulidade do ato interventivo.
As decisões, em grau de recurso, do Diretório Nacional não serão objeto de reexame pela
Convenção Nacional.

Art. 93. Nos Estados organizados sob a forma de comissão provisória, a intervenção nos Diretórios
Municipais será decretada pelo Diretório Nacional.

CAPÍTULO 11
DA DISSOLUÇÃO

Art. 94. O órgão partidário, inclusive, diretório ou comissao executiva, responsável por violação ao
Programa ou Estatuto do partido, ou por desrespeito a qualquer deliberação superior regularmente
estabelecida, incorrerá na pena de dissolução.
{ 10 Ofício de arasília~DF
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Parágrafo único. A pena de dissolução será aplicada por deliberação:
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I. Do Diretório Nacional, em se tratando de Diretório Estadual;
11. Do Diretório Estadual, em se tratando de Diretório Municipal;
Registro de pessoas Jurídicas
Art. 95.0s diretórios também poderão ser dissolvidos:
a. Por deliberação da maioria absoluta de convenções hierarquicamente superiores ou de suas
respectivas convenções;
b. Por renúncia individual ou coletiva de mais da metade de seus membros, incluindo os suplentes;
c. Quando, do ato de intervenção, não resultar recurso previsto no art. 92.
d. Quando não haja elegido deputado federal e ou não tiver alcançado o percentual a ser
estabelecido pela Comissão Executiva Nacional, observado o mínimo estabelecido em lei, na
legenda de deputados federais do partido, hipóteses em que passará a ser composto por
comissão provisória.
Art. 96. Na hipótese de dissolução do Diretório Nacional, os presidentes das Comissões Executivas
Estaduais constituirão uma comissão provisória que, em até 60 (sessenta) dias, convocará a convenção para
eleição de novo diretório.
Art. 97. Em caso de dissolução de Diretório Estadual, a Comissão Executiva Nacional poderá designar
comissão provisória com a finalidade de reconstituí-lo na forma do art. 68 e seguintes.
§ 10 Ocorrendo a dissolução de Diretório Municipal, compete à Comissão Executiva Estadual tomar as
providências facultadas neste artigo.
0
§ 2 Aplica-se no processo de dissolução o disposto nos arts. 90 e 92.

TÍTULO VI
DAS FINANÇAS E DA CONTABILIDADE

Art. 98. O patrimônio e a receita do PTB constituir-se-ão de:
I.
Contribuições dos filiados;
lI.
Doações;
llI.
Dotações do Fundo Partidário;
IV. Bens móveis e imóveis;
V.
Resultado de aplicação de seus recursos patrimoniais;
VI. Renda proveniente de prestação de serviços, decorrentes da atividade partidária;
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VII. Sobras de campanha na forma da lei;
VIII. Outras fontes de receita.
Parágrafo único. É vedado ao partido a contabilização de qualquer recebimento ou dispêndio referente ao
seu órgão de estudos, pesquisa, doutrinação e educação política.
Art. 99. Os recursos do Fundo Partidário serão regidos pela Executiva Nacional e repassados dentro dos
seguintes critérios:
...
, I
08 ·~i·aqli\a-Ui:·
I. Fundação: Até 20% (vinte por cento);
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lI. PTB Mulher: Até 5% (cinco por cento);
IH. Mínimo de 30% (trinta por cento) aos Diretórios Estaduais e Municipais;
IV. Diretório Nacional: mínimo de 45% (quarenta e cinco por cento).
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§ 1° As receitas previstas neste artigo poderão ser distribuídas a órgão municipal da legenda, segundo
critérios de necessidade, oportunidade e disponibilidade.
§ 2° A Comissão Executiva Nacional, segundo os mesmos critérios previstos no parágrafo anterior,
poderá repassar aos órgãos partidários subordinados valor superior ao regulamentado.
§ 3° Em casos extraordinários os critérios serão estipulados pelo presidente nacional.
Art. 99-A. O filiado ao partido que ocupar cargo eletivo contribuirá, mensalmente, para a instância
partidária a qual pertence, com a quantia que for fixada em resolução partidária, observado o mínimo de
5% e o máximo de 10% do valor do seu subsídio mensal, deduzidos os descontos compulsórios.
Art. 99-B. O filiado ao partido que, por indicação partidária ou de seus representantes, ocupar cargo,
função ou emprego de confiança na administração direta ou indireta, inclusive em autarquias e fundações,
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou, no Poder Legislativo
Federal, Estadual e Distrital ou Municipal, contribuirá, mensalmente, para o respectivo diretório ou, na
falta, à comissão provisória, com a quantia que for fixada em resolução partidária, observado o mínimo de
5% e o máximo de 10% do valor dos seus vencimentos ou remuneração, deduzidos os descontos
compulsórios.
Art. 99-C. A resolução a que se referem os arts. 99-A e 99-B será baixada pela Comissão Executiva
Nacional do partido ou, na falta, sucessivamente, no âmbito respectivo, pelas Comissões Executivas
Estaduais e Municipais.
Art. 99-D. Na ausência de resolução fixando valor da contribuição financeira dos filiados, a que se referem
os arts. 99-A e 99-B, a contribuição será igual à do percentual mínimo estabelecido nestes artigos.
Art. 99-E. Poderá a comissão executiva isentar da contribuição financeira os filiados que julgar necessário.
Art. 100. A prestação de contas do partido será em todos os seus níveis de atuação e obedecerá ao disposto
em lei.
Art. 101. Revogado pela Convenção Nacional de 07.03.2009.
Art. 102. Revogado pela Convenção Nacional de 07.03.2009.

TÍTULO VII
DAS CAMPANHAS ELEITORAIS
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Art. 103. As despesas de campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade
eles pagas.

dos candidatos e por

§ 1° É vedado aos órgãos partidários municipais, estaduais e nacional, para financiamento de eleições ou
em apoio a candidato, avalizar compromissos de qualquer natureza, celebrar contratos de todo
gênero ou assumir dívidas que resultem em ônus para o partido.
§ 2° Os dirigentes partidários que, em nome do partido ou comitê financeiro, descumpram as
disposições do caput e § 1° deste artigo, são por eles responsáveis nos termos da lei, solidariamente
com o candidato, não se aplicando entre outros órgãos ou dirigentes partidários o princípio da
solidariedade passiva.
§ 3° Os recursos do Fundo Partidário, as doações e contribuições feitas ao PTB Nacional não se
prestarão ao pagamento de dívidas contraídas pelas demais instâncias partidárias ou por candidatos.
§ 4° A Comissão Executiva Nacional do PTB, em até 180 dias antes do pleito, poderá regulamentar
norma estatutária, com vista à proteção do partido contra dívidas decorrentes de campanhas
eleitorais.
Art. 104. O candidato a cargo eletivo fará diretamente, ou por intermédio de pessoa por ele designada, a
administração financeira de sua própria campanha, utilizando recursos que lhe sejam repassados pelos
comitês financeiros, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de
pessoas físicas ou jurídicas.
Art. 105. Nas campanhas eleitorais, as comissões executivas constituirão, no ârr,m<t~f~ 6l;Hl,r&tmJaçãD-,
N° de Protocolo e Registro
comitês financeiros com a competência de:
I.
11.
IH.
IV.
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Captar recursos financeiros e aplicá-los;
Supervisionar a aplicação dos recursos financeiros repassados aos candidatos ( tll!:palltiidlrd>:essoas Jurídicas
Estabelecer normas complementares relativas à administração financeira das campanhas;
Realizar outras atribuições definidas em lei.

Parágrafo único. Considerando a natureza política do caráter nacional dos partidos políticos previstos na
Constituição da República, é de inteira responsabilidade do candidato e dos membros do comitê financeiro,
em sua respectiva instância partidária, todos os compromissos de ordem financeira assumidos para
financiamento de campanha eleitoral, isentando-se os demais órgãos do partido e seus dirigentes dos ônus
judiciais e extrajudiciais decorrentes de inadimplemento.
Art. 106.Juntamente com a constituição dos comitês financeiros, as comissões executivas fixarão o limite
de gastos nas campanhas eleitorais, bem como o que cada candidato poderá despender em sua própria
campanha.
Art. 107. A cada município em que o partido concorrer com candidato próprio, corresponderá um comitê
financeiro, independentemente do comitê financeiro estadual, cuja constituição é facultativa.
Art. 108.0 candidato apresentará ao comitê financeiro de seu partido, até o 20° (vigésimo) dia posterior à
realização das eleições, e à Justiça Eleitoral no prazo que a lei exigir, a prestação de contas dos recursos
arrecadados e dos aplicados em sua campanha.
Parágrafo único. Acompanharão a prestação de contas:
I.

Os extratos das contas bancárias referentes à movimentação pelos comitês e pelos candidatos, dos
recursos financeiros utilizados na campanha, ou os dados contábeis das doações e dos gastos em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro;
U. Relação dos cheques recebidos com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes;
IH. Relação dos doadores, pessoas físicas e jurídicas, com os respectivos valores e indicação ~s
formas de doação.
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Art. 109. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na
prestação de contas e permanecerá depositada na respectiva conta bancária até o fim do prazo de
impugnação.
As sobras de campanha previstas no caput deste artigo serão transferidas, nos termos legais, para a
conta corrente do partido na circunscrição do pleito.
Constitui obrigação do partido, após a campanha manter, mediante demonstrativo, controle de
sobre de campanha para fim de apropriação contábil.
'," OfiCIO de ::AaSII12-U:N° de Protocolo e Registro
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DA FIDELIDADE E DA DISCIPLINA PARTIDÁRIA
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CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS DISCIPLINARES

Art. 110.São medidas disciplinares:
I. Advertência;
11. Suspensão;
llI. Expulsão com cancelamento de filiação;
IV. Destituição de cargo partidário;
V. Desligamento temporário da bancada.
Parágrafo único. Ao candidato a cargo eletivo, as medidas disciplinares poderão ser aplicadas
cumulativamente com o cancelamento do registro de sua candidatura junto à Justiça Eleitoral.

SEÇÃO I
DA ADVERTÊNCIA
Art. 111. Fica sujeito à medida de advertência o filiado que:
I. Infringir os princípios programáticos e estatutários;
lI. Faltar com os deveres partidários;
llI. Desrespeitar qualquer membro do partido, bem como faltar-lhe com a lealdade e urbanidade;
IV. Opor resistência injustificada à execução de serviços ou ao andamento de documentos e processos
de interesse partidário;
V. Desrespeitar as normas públicas que disciplinam a propaganda eleitoral.
Parágrafo único. A medida de advertência será aplicada sempre por escrito.

SEÇÃO 11
DA SUSPENSÃO
Art. 112. Aplica-se a medida de suspensão ao filiado que:
I. Reincidir nas faltas previstas no art. 111;
lI. Desrespeitar a orientação política fixada pelo partido;
Página 40 de 47

IH. Desobedecer às deliberações, decisões e resoluções dos órgãos partidários;
IV. Deixar de efetuar, injustificadamente, o recolhimento das contribuições devidas ao partido;
§ 1° A medida de suspensão não poderá ser superior a noventa dias.

§ 2° A suspensão não isenta o filiado do cumprimento de seus deveres estatutários.
§ 3° A comissão executiva, por deliberação de seus membros e considerando as circunstâncias que
levaram o agente à prática da conduta proibitiva, poderá desclassificar a penalidade prevista neste
artigo, aplicando ao infrator a medida de advertência.
íC Ofício de Brasflia-DF
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Art. 113.Aplica-se a medida de expulsão ao filiado que:
I.
Reincidir nas faltas previstas no art. 112;
11. . Reincidir por mais de uma vez nas faltas previstas no art. 111;
III. Agir com improbidade no exercício de mandato político, de cargo ou função pública, bem como de
órgão partidário;
IV. Agir com desídia ou má-fé no cumprimento das obrigações decorrentes da atividade parlamentar e
partidária;
V.
Empregar meios fraudulentos para desviar ou obter, em proveito próprio ou alheio, apoio eleitoral;
VI. Aceitar incumbência de qualquer natureza promanada de outra agremiação partidária, salvo com
expressa autorização da direção do PTB;
VII. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida, em razão
do exercício de função político-partidária;
VHI. Recusar o cumprimento da orientação política definida pelo partido ou faltar-lhe com a colaboração
solicitada;
IX. Deixar de votar, em deliberação parlamentar, de acordo com a determinação do partido;
X.
Fizer propaganda eleitoral de candidato de outro partido ou apoiar sua candidatura, salvo por
deliberação do PTB;
XI.' Fazer alianças políticas sem a aprovação do PTB;
Parágrafo único. A comissão executiva, por deliberação de seus membros e considerando as circunstâncias
que levaram o agente à pratica da conduta proibitiva, poderá desclassificar a penalidade prevista neste
artigo, aplicando ao infrator a medida de suspensão.

SEÇÃO IV
DA DESTITUIÇÃO DE CARGO PARTIDÁRIO

Art. 114.Aplica-se a medida de destituição de cargo partidário ao filiado que:
I. Faltar com a exação no cumprimento dos deveres pertinentes às funções partidárias;
H. Deixar injustificadamente de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas do órgão partidário a que
pertencer;
HI. Conduzir o partido contrariamente aos dispositivos estatutários e programáticos;
IV. Sofrer medida de suspensão ou expulsão com cancelamento da filiação.

"'
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SEÇÃO V
DO DESLIGAMENTO

TEMPORÁRIO

DA BANCADA

Art. 115.Ao parlamentar, aplica-se o desligamento temporário da bancada conjuntamente com a medida de
suspensão e pelo tempo que perdurar esta sanção disciplinar.
Parágrafo único. O desligamento temporário da bancada não isenta o parlamentar do cumprimento de seus
deveres estatutários.
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Art. 116. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade de filiado ao partido
por infringência aos seus deveres e disposições estatutárias e programáticas.
Art. 117. O processo disciplinar obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla
defesa, com a utilização dos meios de provas e recursos admitidos em direito.
Art. 118.As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração,
identificação do denunciante e sejam formuladas por escrito.

desde que contenham

a

Art. 119. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar, a denúncia será arquivada
por falta de objeto.
Art. 120.0 prazo para conclusão do processo não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por
igual período, a critério da comissão executiva.
Art. 121.0 processo disciplinar será conduzido pelo Conselho de Ética e Disciplina Partidária. Parágrafo
único. O processo disciplinar contra membros do Conselho de Ética e Disciplina Partidária será conduzido
pela Comissão Executiva.
Art. 122.0 Conselho de Ética e Disciplina Partidária terá como relator um de seus membros, que será
designado pelo presidente da comissão executiva.
Art. 123. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
I. Instauração, por meio de resolução da comissão executiva;
11. Inquérito partidário, compreendendo instrução, defesa e relatório;
lII. Julgamento.
§ 1° Instaurado o processo disciplinar, o acusado será notificado para, querendo, acompanhá-lo e
respondê-lo em todos os seus termos.
§ 2° Como medida cautelar e a fim de que o acusado não venha a influir na apuração da irregularidade, a
comissão executiva poderá determinar o afastamento do acusado do exercício de cargo partidário,
pelo prazo que durar o processo, considerando, inclusive, o período da fase recursal.
Art. 124. O presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado e os parlamentares federais
serão julgados perante a instância partidária nacional; os governadores, vice-governa<jPres, ísecretários de
'0..-1
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Estado e parlamentares estaduais, perante a instância partidária estadual; e os prefeitos, vice-prefeitos,
secretários municipais e vereadores, perante a instância partidária municipal.
Parágrafo único. A Comissão Executiva Nacional poderá avocar a competência para análise e julgamento
dos processos de que trata este artigo.
Art. 125. Na fase do inquérito partidário, o Conselho de Ética e Disciplina Partidária promoverá a tomada
de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, de modo a
permitir a completa elucidação dos fatos.
Art. 126.É assegurado ao acusado o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de
procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se
tratar de prova pericial.
§ 1° O relator poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum
interesse para o esclarecimento dos fatos.
§ 2° Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de
conhecimento especial de perito.
Art. 127. O depoimento de testemunhas será prestado oralmente e reduzido a termo
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testemunha trazê-lo por escrito.

Art. 128. Concluída a inquirição das testemunhas, será promovido o interrogatório do a mauo.de Pessoas Juridic
Art. 129. Ao procurador do acusado será assegurado o direito de assistir ao interrogatório, bem como à
inquirição de testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se lhe, porém,
reinquiri-las, por intermédio do relator.
Art. 130. Tipificada a infração disciplinar e especificados os fatos imputados ao acusado, bem como as
respectivas provas, será ele notificado pelo presidente da comissão executiva para apresentar defesa escrita,
no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se lhe vista do processo na sede do Conselho de Ética e Disciplina
Partidária.
§ 1° Havendo dois ou mais acusados, o prazo será comum e de 15 (quinze) dias.
§ 2° A notificação poderá ser feita pessoalmente ou pelo cartório, ou pelos Correios, mediante carta com
aviso de recebimento.
Art. 131. Achando-se o acusado em lugar incerto e não sabido, será ele notificado por edital, publicado na
imprensa oficial ou local, para apresentar defesa.
Art. 132. Apreciada a defesa, o Conselho de Ética e Disciplina Partidária elaborará relatório minucioso,
onde 'resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua
convicção.
§ 1° O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do acusado.
§ 2° Reconhecida a responsabilidade do acusado, o Conselho de Ética e Disciplina Partidária indicará o
dispositivo estatutário ou programático transgredido e encaminhará o processo disciplinar à
comissão executiva, para julgamento.
Art. 133.A comissão executiva proferirá sua decisão no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento
do processo.
Parágrafo único. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo, mas s .eita
responsável pela prevaricação às medidas disciplinares previstas neste Título.
~
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Art. 134. Quando o relatório do conselho contrariar as provas dos autos, a comissão executiva poderá,
motivadamente, agravar a penalidade sugeri da, abrandá-Ia ou isentar o acusado de responsabilidade.
Art. 135. Verificada a existência de vício insanável, decorrentes de atos tendenciosos, a comissão
executiva declarará a nulidade total ou parcial do processo e nomeará uma Comissão de Ética Provisória,
com o fim especial de instaurar novo processo.
'10 Ofí CIO de Srasí 112~Di-

N0 de Protocolo e Registro

CAPÍTULO m
DO RECURSO

148830
Registro

de Pessoas

Juridicas

Art. 136. Da decisão da comissão executiva caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias ao diretório
respectivo.
§ 1° Das decisões do Diretório Nacional caberá recurso à Convenção Nacional.
§ 2° As decisões, em grau de recurso, do Diretório Estadual não serão objeto de reexame pelo Diretório
Nacional.
§ 3° Das decisões dos Diretórios Municipais, somente caberá recurso ao Diretório Estadual, quando a
medida disciplinar aplicada for a de expulsão.
Art. 137. O prazo para a interposição do recurso contar-se-á da data da notificação do punido, na forma do
§ 2° do art. l30.
Art. 138. O recurso, interposto por petição escrita, será dirigido ao presidente da comissão executiva da
instância julgadora e conterá:
I. Os fundamentos de fato e de direito;
11. Pedido de nova decisão.
Parágrafo único. Em hipótese nenhuma o recurso poderá ser protocolado diretamente junto à instância
recursal.
Art. 139. Interposto o recurso, o presidente da comissão executiva o receberá no seu efeito suspensivo e
devolutivo, responderá aos seus termos, convocará o diretório para decidir no prazo de 30 (trinta) dias ou
determinará sua remessa à instância partidária superior, no prazo de 10 (dez) dias, se for o caso.
Art. 140.Esgotados os prazos e as possibilidades de recurso, o presidente da comissão executiva, em grau
de recurso, remeterá o processo à comissão executiva originária para cumprimento da decisão e
arquivamento definitivo dos autos.
Art. 141.Aplica-se à instância recursal o disposto no parágrafo único do art. 133.

CAPÍTULO IV
DA REVISÃO DO PROCESSO
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Art. 142. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se
aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da
medida aplicada.
Parágrafo único. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão,
que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.
Art. 143. O requerimento de revisão do processo será dirigido à comissão executiva que, se verificar os
pressupostos da revisão, instaurará o processo na forma do capítulo anterior, em apenso ao processo
originário.
Art. 144. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se
todos os direitos do filiado, exceto aqueles já preclusos.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalid~a!;l:id~e",--
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Art. 145. O Título de Mérito Trabalhista é homenagem a filiados do PTB, titulares ou não de cargos
eletivos que tenham, no decorrer de sua vida, prestado relevantes serviços ao trabalhismo, ao partido e à
sociedade.
I.

São graus do Mérito Trabalhista:
a. Medalha Getúlio Vargas - Honraria concedida aos membros do partido que tenham contribuído
com o ideário partidário;
b. Medalha lvete Vargas - Honraria concedida aos parlamentares que tenham aprovado projetos
de lei, edificando a construção do ideário trabalhista;
c. Medalha José Carlos Martinez - Honraria concedida a filiados que tenham contribuído
destacadamente para a construção e crescimento do PTB em todo o Brasil.
11. Jubileu:
a. Será homenageado com o jubileu de prata o cidadão que permanecer por mais de 25 anos filiado
ao PTB;
b. Será homenageado com o jubileu de ouro o cidadão que permanecer por mais de 50 anos filiado
ao PTB.

Art.145-A. O PTB concede ao Dr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco o título de presidente nacional de
Honra do PTB, o qual poderá tomar assento à mesa de qualquer evento partidário ou em outro que o
partido se faça representar, podendo manifestar-se livremente sobre qualquer assunto que envolva os
interesses do partido.

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 146. Para todos os efeitos deste Estatuto, o Diretório do Distrito Federal equipara-se aos Diretórip
Estaduais.
()

f.~~
<l
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Art. 147. Ressalvado o disposto nos artigos 17, § 30 e 103, os filiados ao partido não responderão
subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome do PTB ou por ele assumidas. § 10 Os dirigentes
partidários são devedores solidários nas dívidas contraídas em nome do partido decorrente de decisão
impetuosa, imponderada, irresponsável, afoita ou em ofensa a norma estatutária e legal.
Art, 148. Os funcionários do partido, na instância em que estiverem vinculados, não poderão fazer parte
dos órgãos de Deliberação e de Direção e Ação Partidária;
Art, 149. Os prazos definidos neste Estatuto são contínuos, não se interrompendo nos feriados nem nos
dias não úteis e contar-se-ão excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.
§ 10 Os prazos começam a contar do 10 dia útil, após a notificação do interessado e, se o vencimento cair
em feriado ou dia não útil, este será prorrogado até o dia útil seguinte.
0
§ 2 Não havendo definição no presente Estatuto, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de
qualquer ato a cargo do interessado.
Art, 150.Face à antecipação das Convenções Nacional, Estaduais e Municipais previstas para a data limite
de 12 de dezembro de 2018 e da adequação ao calendário estabelecido no artigo 21, ao disposto no §3° do
artigo 40 do presente Estatuto, para realização das convenções, os mandatos de 4 (quatro) anos dos
Diretórios Partidários, em todos os níveis, além de suas respectivas Comissões Executivas, Conselhos de
Ética e Disciplina Partidária e Conselhos Fiscais, encerrar-se-ão no dia 12 de dezembro de 2022.
Art, 151.As comissões executivas expedirão, no âmbito de sua competência, resoluções visando o fiel
cumprimento deste Estatuto.
Parágrafo único. Diante da sanção de lei ou resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que exijam
adequação do presente Estatuto, a Executiva Nacional deverá adequar norma estatutária por meio de
resolução, ad referendum da primeira Convenção Nacional.
Art, 152. A Comissão Executiva Nacional, julgando necessário, regulamentará o disposto no artigo 21
adequando as resoluções partidárias, visando a unificação dos vencimentos dos mandatos.
Art, 153.0 presente Estatuto poderá ser alterado pela Convenção Nacional, mediante voto favorável da
maioria de seus membros.
Art, 154. No Distrito Federal, subdividido em cidades-satélites, poderá haver, por deliberação da Comissão
Executiva regional, tantos órgãos partidários quantas zonas eleitorais existirem.
Parágrafo único. Aplica-se aos órgãos partidários satélites do Distrito Federal, as disposições deste estatuto
relativas à organização partidária municipal, sendo a ela análogas, nos termos e prazos previstos no art. 52
e seguintes da subseção IV.
Art, 155. Os órgãos de direção Estadual e Municipal deverão regulamentar
funcionamento, adotando as regras do presente estatuto no prazo de 30 dias.

sua organização

e
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Art, 156. Este estatuto entra em vigor na data de sua aprovação.
Art, 157. Revogam-se as disposições em contrário.
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BrasílialDF, 21 de abril de 2018.
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