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Resolução CEN-PSDB n° 002/2018 

 

 

A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL do PARTIDO DA SOCIAL 

DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, no uso da competência que lhe confere o § 1º do 

artigo 151 do Estatuto Partidário, 

 

CONSIDERANDO que a realização de Prévias para a escolha do candidato do PSDB a 

Presidente da República foi aprovada em reunião da Comissão Executiva Nacional, realizada no 

dia 19 de dezembro de 2017; 

 

CONSIDERANDO que a realização de prévias para a escolha de candidatos ao pleito 

majoritário está em consonância com a diretriz fundamental de democracia interna do partido, 

conforme art. 3º, I do Estatuto do PSDB; 

 

CONSIDERANDO a possibilidade de se estabelecer amplo debate entre os pré-

candidatos do PSDB com total acesso pelos filiados por meio dos mecanismos de tecnologia 

disponíveis; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se concluir o processo de definição do pré-

candidato do PSDB ao cargo majoritário de Presidente da República anteriormente ao 

encerramento do prazo de janela partidária prevista no art. 22-A, inciso III da Lei 9.096, de 1995, 

para que possam ser construídas alianças partidárias em torno do projeto de Governo do PSDB; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. As prévias para escolha do candidato a Presidente da República do PSDB para 

o pleito de 2018, será realizada no dia 18 de março de 2018, das 08 às 17 horas, observado o 

horário de Brasília-DF. 

 

Art. 2º Fica criado o Comitê Eleitoral Partidário, ao qual compete organizar o processo 

da eleição prévia, analisar e julgar os pedidos de registro dos filiados e apurar e homologar o 

resultado, constituído pelo Secretário-Geral do PSDB, Deputado Federal Marcus Pestana, que o 

Presidirá, Vice-Presidente Jurídico, Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio e o ex-

Presidente João Pimenta da Veiga Filho. 

 

Art. 3º. Somente podem concorrer às Prévias os filiados que: 

a) tenham, no mínimo, 2 (dois) anos de filiação partidária contínua; e 

b) apresentem apoiamento subscrito por, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos deputados 

federais do PSDB e 1/5 (um quinto) dos senadores do PSDB; ou 1/5 (um quinto) dos membros 

do Diretório Nacional. 

Parágrafo único: É vedada a retirada de apoio após a apresentação do pedido de 

registro. 

 

Art. 4º. O filiado que pretender concorrer ao cargo de Presidente da República nas 

eleições de 2018 deverá protocolar o pedido de registro para concorrer às prévias, junto ao 

Comitê Eleitoral Partidário, até às 18 horas do dia 05 de março de 2018. 

§ 1º. O Comitê Eleitoral Partidário procederá ao exame dos pedidos e indeferirá aqueles 

que não cumprirem com as exigências desta resolução. 
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§ 2º. Qualquer membro do Diretório Nacional poderá impugnar, perante o Comitê 

Eleitoral Partidário, o pedido de registro de pré-candidato. 

§ 3º. A impugnação, devidamente fundamentada, será feita dentro de 24 horas a contar 

do encerramento do prazo para a apresentação do registro. 

§ 4º. Recebida a impugnação, o Comitê Eleitoral Partidário, no prazo de 24 horas, 

designará um membro como relator e notificará o candidato impugnado para contestar dentro de 

igual prazo. 

§ 5º. No ato de pedido de registro o pré-candidato deverá apresentar endereço de e-mail 

e número de telefone celular com aplicativo de mensagem instantânea para recebimento de 

notificação e intimação dos atos do Comitê Eleitoral referentes às prévias. 

§ 6º. Decorrido o prazo de contestação, o Comitê Eleitoral Partidário julgará o registro 

no prazo de 24 horas, observada a exceção prevista na parte final do § 1º deste artigo. 

 

Art. 5º. O Colégio Eleitoral das Prévias é formado pelos filiados do Partido. 

§ 1º. Para que o filiado possa votar nas Prévias é necessário estar com a filiação deferida 

pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses antes da data da votação, contado a partir da data constante 

da lista gerenciada pela Justiça Eleitoral. 

§ 2º Os filiados aptos exercerão seus votos na sede do diretório municipal ao qual se 

encontram filiados. 

§ 3º Os membros da Comissão Executiva Nacional, os Deputados Federais e os 

Senadores da República poderão exercer seus votos em Brasília, na sede nacional do PSDB, 

cabendo ao Comitê Eleitoral Partidário a apuração destes votos. 

§ 4º Caberá à Comissão Executiva Municipal ou à Comissão Provisória Municipal 

organizar o processo de votação dos filiados, colhendo os votos e totalizando-os, garantido o 

devido sigilo. 

§ 5º Totalizados os votos, os Presidentes dos órgãos executivos municipais 

encaminharão o resultado para o Comitê Eleitoral Partidário, conforme definido em resolução do 

Comitê Partidário. 

 

Art. 6º. O Comitê Eleitoral Partidário, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 

dará a devida publicidade dos locais e horários de votação, na página eletrônica institucional do 

PSDB (www.psdb.org.br). 

 

Art. 7º. O filiado só pode votar uma única vez, vedado o voto por procuração. 

 

Art. 8º. A partir do deferimento do registro, os pré-candidatos poderão expor suas 

plataformas aos filiados do Partido por todos os meios permitidos, tais como mensagens 

eletrônicas aos filiados, participação em entrevistas, chats na internet e outros. 

§ 1º O PSDB promoverá um debate entre os candidatos registrados que será realizado 

no dia 14 de março de 2018, às 20h e 30min., na cidade de Brasília. 

§ 2º. O debate será transmitido pela internet, acessível aos filiados através da página 

eletrônica do PSDB na web (www.psdb.org.br). 

 

Art. 9º. A apuração do resultado é feita sob a coordenação do Comitê Eleitoral 

Partidário após o encerramento da votação, estendendo-se sem interrupção até sua conclusão. 

 

Art. 10. Na votação, apuração e totalização dos votos é garantido aos pré-candidatos 

ampla fiscalização do processo, podendo indicar fiscais para cada um dos locais de votação, 

apuração e totalização dos votos. 
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Art. 11. Os arquivos de mídia gerados pelo Comitê Eleitoral Partidário serão 

envelopados e lacrados, sendo guardados em local seguro. 

 

Art. 12. A eleição se dará pelo sistema majoritário, sagrando-se escolhido o pré-

candidato que obtiver o maior número de votos. 

 

Art. 13. O PSDB arcará com as despesas de deslocamento e hospedagem dos pré-

candidatos e um assessor para as atividades de divulgação de suas plataformas políticas junto aos 

filiados do PSDB. 

§ 1º As despesas de deslocamento se circunscreverão a passagens aéreas em voos 

comerciais e locação de um veículo para deslocamento terrestre. 

§ 2º O pré-candidato deverá indicar os locais de saída e destino de transporte aéreo e dia 

e horário de hospedagem com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

 

Art. 14. O pré-candidato vencedor das Prévias tornar-se-á o candidato do PSDB ao 

cargo de Presidente da República para a Eleição Presidencial de 2018 e terá seu nome 

homologado em Convenção, nos termos da Lei Eleitoral. 

 

Art. 15. A Comissão Executiva Nacional cancelará a realização das Prévias quando 

restar prejudicada a disputa. 

 

Art. 16. Cabe ao Comitê Eleitoral Partidário estabelecer regras complementares, caso 

necessário. 

 

Brasília, 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

MARCONI PERILLO 

Presidente Nacional em exercício 

MARCUS PESTANA 

Secretário Geral 

 

 

 

CARLOS SAMPAIO 

Vice-Presidente Jurídico 


