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ESTATUTO FEDERALISTA 

 

 
TÍTULO I 

Da Denominação, Objetivos e Sede 

CAPÍTULO I - Do Nome, da Sede e do Foro 

Art. 1o – O Partido Federalista – PF, pessoa jurídica de direito privado, fundado em 07 de 
Setembro de 1998, com sede e foro em Brasília, Capital Federal, com duração indeterminada e 

atuação nacional, reger-se-á por esse Estatuto que define sua estrutura, organização e 
funcionamento, nos termos do art. 17 da Constituição Federal e, no que couber, pelas normas 

estabelecidas na legislação federal em vigor. 

CAPÍTULO II - Do Objetivo Fundamental 

Art. 2o – O principal objetivo do Partido Federalista é a reforma da Constituição Federal, 
orientada para a autonomia tributária, judiciária e administrativa das Unidades Federativas 

brasileiras, nos termos expressos pelo Manifesto, Programa e Diretrizes Partidárias. 

 
TÍTULO II  

Da Filiação Partidária e do Funcionamento 

CAPÍTULO I - Da Filiação Partidária 

Art. 3o – Poderá ser admitido como filiado ao Partido Federalista, todo brasileiro eleitor, 
no pleno gozo de seus direitos políticos, que expresse formalmente o compromisso de cumprir 
o Programa, o Regimento  e  o  Estatuto  do  Partido e a empenhar-se para o seu  cumprimento, 

ressalvado o previsto no § 4º. 

§ 1o – A Filiação Partidária far-se-á mediante ficha de filiação padronizada, no Diretório 
Municipal em que tiver domicílio eleitoral, podendo realizar-se perante o Diretório Nacional, 
de acordo com as disposições deste capítulo; nos Municípios em que não exista Diretório, a 

filiação será feita pela Comissão Executiva Estadual. 

§ 2o – Se a Filiação acontecer no Diretório Nacional, a Comissão Executiva dará ciência 
prévia ao Diretório Estadual e ao Diretório Municipal ou zonal, do domicílio eleitoral do novo 

filiado. 

§ 3o – Nos Municípios onde exista Diretório Zonal organizado, a Filiação dar-se-á perante 
o Diretório da Zona Eleitoral em que o filiado tiver o domicílio, admitida a filiação facultativa 
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a que se refere o § 1º Inexistindo Diretório Constituído na zona eleitoral, o interessado será 
filiado pela respectiva Comissão Executiva (Provisória Municipal). 

§ 4o – Admitir-se-á filiação de jovens, com idade inferior ao do alistamento eleitoral, que 
se comprometam com princípios doutrinários e programáticos do Partido. 

§ 5o – Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação ao Partido Federalista, 
aquela com abono de qualquer membro em pleno gozo de seus direitos estatutários, sendo sua 
aprovação válida através de pelo menos um voto do corpo do respectivo diretório ou comissão 

provisória. 

§ 6o – Outras normas procedimentais serão reguladas pelo Regimento Interno do Partido. 

Art. 4o – O Cancelamento da Filiação Partidária, dar-se-á nos termos do art. 22 da Lei 
9.096/95. 

CAPÍTULO II - Dos Direitos, Deveres e Disciplina Partidária 

Art. 5o – São direitos dos filiados: 

I – ter participação ativa no Partido em seus processos de decisão; 
II – manifestar-se nas reuniões partidárias, podendo recorrer das decisões dos órgãos do 

Partido ao imediatamente superior;  
III – requerer aos órgãos de direção do partido pronunciamento sobre qualquer assunto;  

IV – votar e ser votado; 

Art. 6o – São deveres dos filiados: 

I – cumprir o Estatuto, o Programa e o Regimento Interno do Partido, mantendo uma conduta 
condizente com a ética dos valores humanos fundamentais;  

II – comparecer às reuniões e atividades partidárias e participar das campanhas eleitorais e 
votar nos candidatos indicados pelo Partido;  

III – respeitar as decisões partidárias por consenso ou por maioria. 

Parágrafo Único – Quando assumir cargo de direção no Partido, o filiado responderá, 
subsidiariamente, pela entidade, nos termos da legislação em vigor. 

Art. 7o – Os membros e filiados do Partido, mediante apuração em processo específico em 
que lhes seja garantido do pleno direito do contraditório e da ampla defesa, ficarão sujeitos à 

medidas disciplinares, quando responsáveis por:  
 

I – o descumprimento das normas estabelecidas no Estatuto, programa ou regimento interno do 
Partido;  

II – desobediência às deliberações regularmente tomadas pelos órgãos de direção do partido;  
III – improbidade, no exercício de mandato parlamentar ou executivo, bem como no de órgão 

partidário ou de função administrativa;  
IV – atividade política contrária ao regime democrático e aos interesses do partido; 

V – falta, sem motivo justificado por escrito, a mais de 03 (três) reuniões sucessivas do órgão 
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partidário a que fizer parte; 
VI – apoiar candidato diverso do adotado pelo órgão partidário competente. 

Art. 8o – São medidas disciplinares:  
 

I – advertência;  
II – suspensão por 03 (três) a 12 (doze) meses;  
III – destituição de função em órgão partidário;  

IV – negativa de legenda para disputa de cargo eletivo;  
V – expulsão com cancelamento da filiação partidária. 

§ 1o – As penas dos incisos I a IV, segundo a gravidade da falta, aos infratores primários, 
por indisciplina; 

§ 2o – as penas dos incisos II a IV, poderão ser aplicadas cumulativamente; 

§ 3o – a pena do inciso V, será aplicada no caso de grave inobservância, por ação ou 
injustificada omissão, dos princípios estatutários, programáticos e regimentais do partido, 

ofensas graves e reiteradas contra dirigentes partidários e detentores de mandatos eletivos, ou 
contra a própria legenda, e demais as demais infrações previstas nos incisos III, IV e VI do 

artigo anterior. 

 
TÍTULO III  

Da Organização 

Capítulo I - Da Estrutura 

Art. 9o - A Assembleia Geral do Partido Federalista é o órgão supremo do Partido. 

Art. 10o - São órgãos componentes da estrutura e do funcionamento do Partido:  
 

I - Assembleia Geral do Partido;  
II - Diretório Nacional;  

III - Comissão Executiva Nacional;  
IV - Instituto de Estudos Federalistas;  

V - Conselho Fiscal;  
VI - Conselho Político Nacional;  
VII - Conselho de Ética Nacional;  

VIII - Conselho Jurídico;  
IX - Secretaria Nacional de Operação e Logística;  

X - Diretório Regional;  
XI – Comissão Executiva Regional;  

XII - Diretório Municipal;  
XIII - Comissão Executiva Municipal;  

XIV - Bancadas de parlamentares e Governadores eleitos; 

Art. 11o - Constituem a Assembleia Geral do Partido Federalista: Membros do Diretório 
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Nacional e Conselhos, os presidentes e delegados e regionais e municipais e os detentores de 
mandatos eletivos. 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, a cada ano para 
homologar a eleição dos membros do Diretório Nacional, dos Diretórios Regionais, dos 

Conselhos, discutir e aprovar as contas do exercício e fixar eventuais diretrizes. 

Art. 12o – Convocar-se-á a Assembleia Geral Extraordinariamente pelo Presidente 
Nacional ou pelo Diretório Nacional, com votação de dois terços de seus membros ou por 

proposta de Diretório Regional, que obtenha apoio da maioria simples dos demais, tendo a sua 
convocação comunicada com sua pauta na íntegra a todos os níveis partidários pelo menos 

trinta dias antes do início da mesma. 

Parágrafo Único: As assembleias se instalam com no mínimo de 2/3 dos membros e com 
qualquer número após um interstício de 30 minutos da abertura dos trabalhos, e deliberam em 

ambas as situações, exigindo-se aprovação das matérias pautadas com 2/3 dos membros 
presentes. O presidente da assembleia será o Presidente Nacional do Partido Federalista. 

CAPÍTULO II - Do Diretório e Executiva Nacional 

Art. 13o – O Diretório Nacional é o órgão de direção do Partido Federalista, através da 
Comissão Executiva Nacional. 

Art. 14o - Será constituída através do Diretório Nacional e eleita por este, sendo formada 
pelo Presidente, pelo Vice-Presidente Executivo, um Secretário Geral, um 2º Secretario Geral, 

um Tesoureiro e um 2º Tesoureiro. 

§ 1o – O Partido Federalista tem, em sua estrutura, o cargo de Presidente de Honra, 
ocupado por pessoa escolhida pelo Diretório Nacional, cujo mandato não tem data de 

expiração, salvo decisão da Assembleia Geral. 

§ 2o – Caberá ao Presidente Nacional nomear à qualquer tempo, vice presidentes de área 
de acordo com as necessidades e os 27 Vice Presidentes Nacionais para os estados Federados. 

§ 3o - A função dos Vice-Presidentes de Área, nomeados para área específica, é de 
auxiliar o Presidente na coordenação e difusão dos conceitos do federalismo nas respectivas 
áreas. Uma vez nomeados, passam a ter voz nas reuniões da Comissão Executiva Nacional. 

§ 4o - O Secretário Geral terá ainda, sob sua administração, os departamentos de 
Marketing, Finanças, Assessoria Parlamentar, Comunicação Social, Mobilização, 

Departamento Jurídico e Comissão Eleitoral interna.” 

Art. 15o - A Comissão Executiva tem poderes para criar órgãos que melhorem o 
desempenho administrativo. 

Parágrafo Único: Todos os conselhos terão seus próprios regimentos devidamente 
homologados pela Assembleia Geral e serão criados de acordo com o desenvolvimento do 

Partido Federalista. 
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Art. 16o – Os pagamentos e recebimentos, abertura de contas bancárias e suas 
movimentações, terão autorização mediante assinatura do Presidente em conjunto com o 

Secretario Geral ou do Tesoureiro ou ainda do 2º Tesoureiro, ou ainda através de procuração 
especifica para uma única instituição. 

Art. 17o - A Comissão Executiva nomeará os membros do Conselho de Ética Nacional os 
quais nomearão dentre os seus pares, o seu Presidente. 

Art. 18o - É prerrogativa da Comissão Executiva Nacional a elaboração do Regimento 
Interno do Partido, oferecendo à discussão, aprovação e homologação da Assembléia Geral no 
prazo de 45 dias da publicação dos atos de constituição do Partido no Diário Oficial da União. 

CAPÍTULO III - Dos Mandatos Administrativos 

Art. 19o - Os membros dos Diretórios Nacional, regionais, municipais com suas 
respectivas comissões executivas se elegerão para cargos administrativos do Partido, bem 
como os membros do Conselho Fiscal para mandatos de um ano, com direito à reeleição, 

através do voto direto dos filiados em eleições gerais organizadas pelos diretórios municipais. 

§ 1o - Os cargos de Presidente, do Vice Presidente Executivo, do Secretário Geral, do 
Tesoureiro e dos segundos secretário e tesoureiro respectivamente apresentarão suas 

candidaturas através de chapa, aplicando-se a mesma norma aos diretórios regionais e 
municipais. 

§ 2o - No caso de vacância de quaisquer dos cargos de quaisquer um dos diretórios por 
mais de 15 dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado e aceito pelo respectivo 

Presidente, o mesmo será suprido automaticamente pelo substituto imediato. 

§ 3º - Na ocorrência do disposto do parágrafo anterior, e desde que haja um prazo superior 
à seis meses para o término do mandato da respectiva chapa, o presidente em exercício 

promoverá no prazo de trinta dias contados da declaração de vacância, eleição no âmbito do 
diretório correspondente para preenchimento do cargo em aberto, podendo ser candidato 

qualquer membro do respectivo diretório, quites com suas obrigações estatutárias." ; 

CAPÍTULO IV - Do Exercício Social e Prestação de Contas 

Art. 20o - O exercício fiscal se encerrará em 30 de dezembro de todo ano encaminhando-
se as contas ao Conselho Fiscal. 

§ 1o – a presente regra é válida para todas as instâncias partidárias, inclusive órgãos 
autônomos ligados ao Partido Federalista, encaminhando-se as contas devidamente aprovadas 
às autoridades eleitorais governamentais no prazo e nos termos da Lei dos Partidos, sob pena 

de responsabilização civil e criminal. 

§ 2o – cópias dos balanços de cada instância partidária (diretórios) deverão ser enviadas à 
todos os membros de sua respectiva área de abrangência, tão logo sejam aprovadas pelo 

Conselho Fiscal. 
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§ 3o – é obrigatória a elaboração de balancetes bimestrais de demonstrações das operações 
financeiras, publicando-os aos filiados da esfera de abrangência, em boletins, jornais internos, 

revistas ou outros meios de comunicação interna. 

CAPÍTULO V - Do Conselho Fiscal 

Art. 21o – Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos simultaneamente aos membros do 
Diretório Nacional em número de cinco, tendo o seu Presidente eleito dentre seus pares. 

Parágrafo Único – O Conselho Fiscal atuará com livre trânsito para a busca de todas as 
informações sobre as operações do Partido, objetivando o bom exercício de suas funções. 

CAPÍTULO VI - Das Finanças e do Fundo de Participação 

Art. 22o - Fazem parte das receitas do Partido as contribuições dos filiados, tendo seus 
valores determinados pelo Diretório Nacional, doações, contribuições e outras fontes de renda, 

respeitando-se os limites previstos na Lei dos Partidos (Lei nº 9.060/95) e serão aplicadas e 
administradas pelos respectivos diretórios de origem. 

§ 1o - O Fundo de Participação Partidária (legislação em vigor) terá seus repasses 
divididos das seguinte forma:  

 
I - 10% do montante para o Diretório Nacional; 

II - 20% do montante será dividido entre os diretórios regionais, obtendo-se a 
proporcionalidade da receita de cada um, através do rateio calculado pelo número de eleitores 
do país, cujo resultado será multiplicado pelo número de eleitores do estado de cada diretório; 

III – 50% do montante será dividido entre os diretórios municipais, obtendo-se a 
proporcionalidade da receita de cada um, através do rateio calculado pelo número de eleitores 

do estado, cujo resultado será multiplicado pelo número de eleitores do município de cada 
diretório. 

IV - 20% ao Instituto de Estudos Federalistas (IEF). 

§ 2 o –  A divisão das receitas obtidas pelos diretórios municipais obedecerá à seguinte 
regra de repasses:  

 
I – 10% da receita será de direito do Diretório Nacional; 

II – 20% da receita será do diretório regional; 
III – 70% da receita permanecerá no diretório municipal de origem. 

§ 3o - Os repasses deverão ser feitos no máximo em 7 dias úteis do efetivo recebimento. 

§ 4o - Os candidatos terão que comunicar ao diretório de origem os valores que serão 
empregados em sua campanha eleitoral, após indicação aprovada pelas primárias do Partido. 

CAPÍTULO VII - Dos Símbolos, Lemas e Propaganda 

Art.  23 –  O lema oficial do Partido Federalista é: AUTONOMIA É O CAMINHO . 
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§ 1º - As cores do Partido serão sempre azul, verde, amarelo e vermelho sobre  o branco 
em segundo plano. 

§ 2º - O símbolo do Partido é representado pôr uma estilização da árvore através de 3 
círculos iguais dispostos triangularmente com o vértice para cima, tendo seu tronco 

centralizado sob a base dos dois círculos inferiores representado pôr dois traços paralelos 
dispostos verticalmente. 

§ 3º - O sub-lema será: VIVÊNCIA, CONVIVÊNCIA E PROSPERIDADE , aplicado 
de acordo com definição e aprovação da Comissão Executiva Nacional. 

Art. 24o – Todos os diretórios e órgãos vinculados ao Partido se obrigam a seguir as 
determinações da Comissão Executiva Nacional quanto ao uso da identidade visual e 
ideológica/publicitária objetivando padronização na comunicação nacional do Partido 

Federalista. 

Parágrafo Único – Todo material publicitário poderá ser confeccionado pelas Comissões 
Estaduais e/ou Municipais, desde que obedeçam rigorosamente às disposições deste artigo. 

CAPÍTULO VIII - Da Escolha dos Candidatos à Cargos Eletivos 

Art. 25o – Todo o processo de escolha e indicação dos candidatos do Partido em todos os 
níveis de eleição à cargos públicos será através de Eleições Primárias à nível interno dos 

diretórios municipais, sendo indicados os mais votados nas respectivas eleições, de acordo 
com as seguintes disposições: 

 
I – Serão indicados como candidatos à 70% das vagas disponíveis a vereadores e deputados 
estaduais pelo Partido, aqueles filiados inscritos que mais apresentarem filiados devidamente 
abonados, no prazo de compatibilização estabelecidos em Regimento interno do Partido além 
das disposições legais, sendo o restante das vagas preenchidas pelos que alcançarem a maior 

número de votos dos filiados nas Eleições Primárias internas.  

II - Será candidato a prefeito qualquer filiado, que em eleições primárias alcançar o maior 
número de voto dos filiados através de votação secreta.  

 
III – Serão candidatos a Deputados Federais, Senadores e Governadores de Estados, aqueles 
que conseguirem a maioria dos votos dos filiados em eleições primárias coordenadas pelo 

diretório regional e organizada pelos diretórios municipais.  
 

IV – Será candidato a Presidente da República aquele que conseguir a indicação com a maioria 
dos votos obtidos nas Eleições Primárias realizadas nos diretórios municipais, na época 

adequada, cujos resultados serão registrados nas Convenções Regionais e homologados no 
Congresso Nacional do Partido Federalista. 

§1º - Caso não haja candidatos a candidatos dentro dos critérios dos incisos I e II deste 
artigo, a Comissão Executiva Municipal, completará as vagas disponíveis com nomes oriundos 
do quadro próprio de dirigentes e encaminhará ao Tribunal regional Eleitoral – TRE, os nomes 

que disputarão os cargos eletivos do pleito. 
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§ 2o - A  Convenção  Municipal  é  o único foro para deliberar as questões relativas aos 
incisos I e II. 

§ 3o - Registrado o resultado das prévias Municipais serão homologados em Convenção 
Regional, os candidatos oficiais do Partido aos cargos eletivos. 

§ 4º - Caso não haja candidatos a candidatos espontâneos dentro dos critérios do inciso II 
deste artigo, suficientes ao preenchimento das vagas eleitorais disponíveis, a Comissão 

Executiva Regional, a completará com nomes do quadro de dirigentes partidários e 
encaminhará ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, os nomes que disputarão os cargos 

eletivos daquele pleito. 

§ 5o - A Convenção Regional é o único foro para deliberar sobre questões relacionadas ao 
inciso III . 

§ 6º - Caso não haja candidato a candidato dentro do critério do inciso IV, a Comissão 
Executiva Nacional, indicará três filiados que concorrerão à candidatura em eleição realizada 

em Congresso especialmente convocado para este fim, o qual homologará o resultado, 
encaminhando em seguida, o nome indicado como candidato à Presidência da República pelo 
Partido Federalista ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE para o devido registro na forma da 

Lei. 

§ 7º - as eleições primárias dos candidatos à deputado estadual serão feitas dentro de sua 
respectiva região de influência, região esta definida pelo Diretório Estadual do Partido 

Federalista, adotando-se desde já o "voto distrital" em nível interno. 

Art. 26o - Os diretórios terão que lançar candidatos a todos os níveis. 

§1º - Os diretórios que não cumprirem o estabelecido neste artigo em até sessenta dias que 
antecedem o prazo limite das eleições primárias marcadas pela regional serão destituídos 

automaticamente, ad referendum da Comissão Executiva Regional ou Nacional. 

§ 2o - Não será aceita filiação de candidato com mandato obtido por eleição através de 
outro partido que não acate as normas de candidaturas do Partido Federalista. 

§ 3º - O ingresso de novos filiados detentores de mandatos eletivos oriundos de outros 
partidos deverá ser objeto de referendo dos filiados do respectivo diretório ou diretórios de 

acordo com a esfera do mandato (municipal, estadual ou federal), sendo exigida o mínimo de 
2/3 de aprovação do total de votantes. 

§ 4º - na falta de diretório municipal ou inexistência de no mínimo 50 filiados, a decisão 
quanto à aceitação de pessoa portadora de mandato de vereador ou prefeito, egressa de outro 
partido, dependerá do Conselho de Ética ou Político do Diretório Estadual e na falta deste, do 

Conselho Político Nacional. 

§ 5º - na falta de diretório estadual ou inexistência de no mínimo 500 filiados, a decisão 
quanto à aceitação de pessoa portadora de mandato político de nível estadual, egressa de outro 
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partido, dependerá do Conselho Político Nacional . 

CAPÍTULO IX - Da Fidelidade Partidária 

Art. 27o - O filiado indicado pelas primárias do PF, que seja eleito à qualquer cargo 
público, seja por votos obtidos diretamente à sua pessoa ou através da soma dos votos da 

legenda do Partido Federalista, acorda por meio desse Estatuto em manter-se fiel ao Partido 
Federalista, sob pena de perda do mandato, caracterizada a infidelidade partidária. 

§ 1o - A denúncia de infidelidade será apreciada pela Comissão Executiva Regional, 
assegurado o amplo direito de defesa e homologará a decisão através de recurso à Comissão 

Executiva Nacional, a qual encaminhará ao órgão eleitoral competente. 

§ 2o - O filiado, ao assinar a ficha de filiação padronizada, outorga procuração ao Partido 
Federalista para efetivar a sua renúncia ao cargo ao qual foi eleito, seja por votos à sua pessoa 

ou através da legenda partidária, uma vez que a infidelidade partidária seja provada no 
inquérito de acordo com este artigo, assumindo, imediatamente, o seu sucessor. 

§ 3o - A infidelidade partidária se caracterizará também, pelo desrespeito ou não 
cumprimento do Programa e Diretrizes do Partido Federalista, sujeitando-se o filiado eleito à 

cargo público à regra deste artigo e deste Estatuto no todo. 

§ 4º - Na ocorrência da exclusão pôr vontade própria do filiado (ou pôr infração grave aos 
estatutos) cujo mandato em cargo eletivo tenha sido obtido através do Partido Federalista, seus 

proventos decorrentes de sua função serão transferidos para o Partido Federalista à razão de 
70% (setenta pôr cento) do total mensal durante seu exercício restante, em caráter irrevogável 
e irrecorrível, estando o Partido Federalista autorizado à executar os procedimentos legais para 

a efetivação das transferências 

CAPITULO X - Das Convenções e Outros Procedimentos 

Art. 28o - As convenções oficiais na forma da lei, do Partido Federalista, terão como único 
objetivo de homologar o resultado das prévias eleitorais de indicação dos candidatos à cargos 
eletivos públicos, previstas neste Estatuto, sendo a forma de execução a ser determinada por 

meio de resolução da Comissão Executiva Nacional. 

Art. 29o - É proibida a coligação partidária em qualquer nível e em todas as instâncias. 

§ 1o - Não será permitido dar apoiamento a outro partido antes do segundo turno. 

§ 2o - Não será permitido receber apoiamento de nenhum partido político, sob nenhum 
pretexto, em primeiro turno de processo eleitoral. 

CAPÍTULO XI - Da Reforma Estatutária  

Art. 30o - Este Estatuto ou parte do mesmo, só poderá ser reformado em Assembleia Geral 
especialmente convocada para este fim, com ampla divulgação da pauta junto aos filiados do 

Partido, no regime de 2/3 de votos favoráveis à aprovação de artigo ou artigo. 
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CAPÍTULO XII - Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 31o - Considerando a missão expressa no Manifesto, no Programa e nas Diretrizes 
Partidárias, o Partido Federalista se extinguirá no momento em que tais objetivos sejam 

alcançados. 

Parágrafo Único - Seus bens patrimoniais, nesta ocasião, deverão ser encaminhados à 
entidades sem fins de lucro que prestem serviços de atendimento à pesquisadores, inventores e 

desenvolvimento de novos projetos científicos e tecnológicos, definidas pelo Congresso 
Nacional do PF, especialmente convocado para deliberar sobre tal assunto. 

Art. 32o - O Partido Federalista fundará o IEF – Instituto de Estudos Federalistas- com 
personalidade jurídica independente, tendo como objetivos, servir ao Partido com pesquisas, 

consultoria, assessoria, ensaios e estudos técnicos de forma a contribuir para a causa 
federalista. 

Parágrafo Único - O IEF será o responsável pelo Curso de Formação de Cidadania do 
Partido Federalista, dentre outros, incluindo diversos tipos de encontros com conteúdo 

doutrinário, legal e cívico, tais como, seminários, colóquios, congressos técnicos, dentre 
outros. 

Art. 33o - Todos os artigos e parágrafos deste estatuto assim como o regimento interno 
,deliberações, resoluções e normas oriundas destes que não ferirem os princípios fundamentais 

do partido estão em conformidade com a Constituição da Republica Federativa do Brasil, 
sendo os casos omissos regulados pela Lei dos Partidos (9.096/95) e suas resoluções. 

Parágrafo Único: O  presente  Estatuto  entrará em vigor após a sua publicação do D.O. U. 
– Diário Oficial da União. 

Publicado no Diário Oficial da União de 16.04.1999 e registrado no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil 
e Casamentos, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, DF, sob nº 4.301 Livro "A" nº 12, em 

16.06.1999, em cumprimento ao art. 8º da lei 9.096/95 

 

 


