
 

 

RESOLUÇÃO N. 143, DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSD 

 

 

  A Comissão Executiva Nacional do PSD, nos termos do no art. 13 c/c o 

§1º do art. 80 do Estatuto do PSD e art. 60, alínea ‘n’, todos do Estatuto do Partido e, 

 

CONSIDERANDO os abjetos ataques contra a ordem democrática ocorridos em 08 

de janeiro de 2023, em que foram invadidos os prédios do Palácio do Planalto, do 

Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, com violenta depredação do 

patrimônio público, inclusive de ordem histórica e artística, com o intuito de aviltar o 

Estado Democrático de Direito e a ordem Constitucional; 

 

CONDIDERANDO que o Estado Democrático de Direito é valor inegociável da 

República Federativa do Brasil, conforme consta do preâmbulo da Carta Magna que 

institui a ordem Constitucional vigente; 

 

CONSIDERANDO que o Partido Social Democrático constitui-se como instrumento 

de realização do processo político fiel ao princípio democrático, nos termos do que 

dispõe o artigo 2º de seu Estatuto; 

 

CONSIDERANDO que o vandalismo ocorrido no último dia 8 de janeiro fere os 

poderes instituídos, o que representa dano material e moral à República do Brasil, até 

mesmo no cenário internacional, e que é fator condicionante para existência de 

qualquer partido político o resguardo aos princípios constitucionais, sobretudo da 

soberania nacional, do regime democrático, do pluripartidarismo, os direitos 

fundamentais da pessoa humana, conforme artigo 17 da Constituição Federal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Determinar a expulsão de filiados que, de alguma forma,  atentarem contra o 

Estado Democrático de Direito, especialmente com o dolo de se insurgir contra o 

resultado das eleições ocorridas em 2022 de modo violento, criminoso e contrário a 

transferência pacífica de poder. 

 

Parágrafo único. A determinação contida acima se efetivará de forma imediata, 

através do Presidente Nacional do Partido, ou pessoa por ele designado, ad 

referendum da Executiva Nacional, conforme dispõe o artigo 13 do Estatuto, em 

razão da alta gravidade dos atos. 

 



 

 

Art. 2º - O presente ato entra em vigor a partir desta data e poderá ser renovado, 

cancelado ou modificado a qualquer tempo. 

 

 

  Brasília, em 09 de janeiro de 2023. 

 

 

 

GILBERTO KASSAB 

Presidente Nacional do PSD 

 


