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registradas na Ata da reunlao do 6!! Congresso National do PT de 1,2 e 3 de junho de 2017.
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DO PARTIDO, SEDE,OBJETIVO E FllIA(;AO f

2Q

f

CAPITULO I
DA DURA(;AO,

Art. 1!!. 0 Partido dos Trabalhadores
propoem

(PT) e uma associa~ao voluntaria

a lutar por democracia,

institucionais,

economicas,

SEDE E FORO

pluralidade,

juridicas

solidariedade,

e culturais,

domina<;:ao, a opressao, a desigualdade,

de cidadaos e cidadas que se

transforma~oes

destinadas

a eliminar

a injusti<;:a e a miseria, com

0

politicas, socia is,
a explora<;:ao, a

objetivo

de construir

0

socialismo democratico.

Art.

2!!. 0 PT, pessoa juridica
indeterminado,
domicilio

de direito

e organizado

privado

nos termos

sem fins lucrativos,

tem durac;:ao por prazo

da legisla~ao em vigor, tem sede central,

em Brasilia - Distrito Federal, exceto para as questoes administrativas

que serao de responsabilidade

foro

e

e financeiras,

da sede na capital do estado de Sao Paulo.

§1!!: Em nivel nacional, 0 PT If> representado

legalmente

pelo presidente

ou presidenta

nacional do

Partido.
§2!!; Nos estados

da Federac;:ao e no Distrito

representa~ao

do PT

e

Federal,

exercida pelos respectivos

em quest5es

presidentes

de interesse

ou presidentas

estadual,

a

das instancias

estaduais e do Distrito Federal.
§3!!: Nos municipios
pelo presidente

e nas capitais, em questoes de interesse local, a representa<;:ao do PT
ou presidenta

municipal do Partido.

§4!!: A representa<;:ao judicial ou extrajudicial
ajuizamento
cultural

independe

de autorila~ao

especffica, inclusive para 0

de a<;:5espopular e civil publica ou impetrac;:ao de mandado

defesa de direitos,

e exercida

da moralidade

administrativa,

do meio ambiente,

de seguran<;:a, para

do patrim6nio

pubnco e

e outros interesses difusos dos cidadaos e cidadas, filiados ou nao ao Partido.

CAPITULO

II

DOS OBJETIVOS E ATUAc,A.O

Art. 3!!. 0 Partido

dos Trabalhadores

Estatuto e de seus Manifesto,

atuara em ambito

nacional

Programa, demais documentos

com estrita

observancia

deste

aprovados na Conven~ao Nacional

de 1981, nos Encontros Nacionais e Congressos, nos quais estao expressos seus objetivos.

CAPITULO
DA FllIAf;AO

III

PARTIDARIA

Art. 42• Filiado ou filiada do Partido dos Trabalhadores

e qualquer

homem ou mulher a partir de 16

(dezesseis) anos que manifeste concordancia com este Estatuto e com os demais documentos
basicos nacionais do Partido, que seja admitido pela Comissao Executiva do Diret6rio Municipal
ou pela do Diret6rio
instancia superior.

Zonal ou, na falta ou impedimento

dessas, pela Comissao Executiva da

I

I
IJ
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Art. S!!. A solicita~ao
respectiv~

de filia~ao sera feita perante a instancia

domicflio

eleitoral,

em formularios

instancia nacional ou at raves de sistema informatizado
declara~ao
contribuir

de aceita~ao,

pelo interessado,

partidos

mandatarios

devera

conforme

modelo

ou zonal do
definido

pela

do Partido, nos quais devera constar a

dos documentos

partidarios

e da obriga~ao

de

expressao, detentores

ser confirmada

pela Comissao

de cargos eletivos ou dirigentes

de

Executiva

Estadual

e, no caso de

ou mandatarias federais, pela Comissao Executiva Nacional.

§2!!: Excepcionalmente,
Diretorio

I
J

financeiramente.

§1!.!; A filiaC;ao de Ifderes de reconhecida
outros

I
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de dire~ao municipal

impressos

e facultada

nos casos previstos no paragrafo anterior,

Estadual ou Nacional.

que devera

ser aprovada

a filiaC;ao perante

pela maioria

absoluta

0

de seus

respectivos membros.

Art. 6!.!.0 formula rio da solicitac;ao de filiac;ao sera 0 mesmo a ser utilizado para a emissao da Carteira
Nacional de Filia~aa.
§1!!; Solicitada a filiac;ao, a Comissao Executiva Municipal

ou Comissao Pravis6ria Municipal

emitir declarac;ao ao filiando au filianda na qual fique comprovado
considerada

devera

0 seu pedido, ate que ela seja

aprovada.

§2!!: A Comissao Executiva Municipal

ou Comissao Provis6ria Municipal

tem a obrigac;ao de tornar

publica a relac;ao das solicitac;6es das novas filia~6es, afixando-a na sede do Partido ou em outro
local por ela definido.
§3

Q:

A partir da data da afixac;ao da lista a que se refere 0 paragrafo anterior,
(sete)

dias

uteis

assegurando-se
§4!.!: Esgotado
Municipal

0

apresentac;ao,

par

qualquer

filiado

inicia-se 0 prazo de 7

ou filiada,

de

impugna~ao,

igual prazo para defesa.

prazo para contesta~ao,

deliberara

§5!!: Nao havendo
Municipal

para

a Comissao Executiva Municipal

ou Comissao Provisoria

sobre 0 pedido de filiac;ao no prazo de 7 (sete) dias uteis.

impugna~ao,

considerar-se-a

ou Comissao Provisoria Municipal

deferida

a filiac;ao caso a Comissao

nao se pronuncie

Executiva

no prazo do paragrafo anterior.

§6Q; Havendo impugnac;ao, a Comissao Executiva Municipal ou Comissao Provisoria Municipal devera
deliberar

sobre

0

pedido no prazo maximo de 7 (sete) dias ute is.

§7~: Nao haven do a pronunciamento
remetida

a que se refere 0 paragrafo anterior,

a Comissao

imediatamente

Executiva da instancia superior,

a impugnac;ao devera ser
Que devera deliberar

em

igual prazo.
§SQ: Da decisao que indeferir
Estadual,

a filia~ao, cabera recurso sem efeito suspensivo

a ser interposto

no prazo de 7 (sete) dias ute is, contados

a Comissao

Executiva

do recebimento

da

comunicaC;ao pelo interessado.
§9!!: Filiac;oes de brasileiros

e brasileiras

residentes

Secreta ria Nacional de Rela~6es Internacionais

Art. 7Q. No caso de impedimenta

no exterior

sedio apresentadas

at raves da

e analisadas pela Comissao Executiva Nacional.

legal. 0 filiado ou a filiada podera solicitar apenas a filia~ao interna

a ser abonada pela instancia estadual correspondente, observados, nos terrnos da legislaC;ao em
vigor, os mesmos prazos, direitos e deveres dos demais filiados e filiadas.

Art. SQ. Para que 0 novo filiado ou a nova filiada tenha sua solicitat;ao de fjliac;ao aprovada e seja
inscrita no Cadastro Nacional de Filiados e Filiadas deve, obrigatoriamente,
comparecer a pelo
menos uma das reuni6es que serao convocadas, no minimo, uma em cada trimestre peJas
instancias municipais e zona is, para a apresentac;ao da historia e concepc;ao do Partido, dos
direitos e deveres partidarios.
Paragrafo

unieo: As reuni6es previstas neste artigo terao carater nacional e conteudo

pela Escola Nacional de Forma~ao.

I
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Art. 92. As insUlncias municipais

e zonais deverao encaminhar,

0

obrigatoriamente,
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as Secretarias de

Organiza~ao e de Forma~ao Politica de ambito estadual e nacional, 0 calendario
que

se refere

0 artigo

anterior,

bem

como

os relat6rios

com

de reunioes a

0 registro

nominal

dos

participantes.
§12: 0 prazo maximo para 0 envio das informa~oes
o sistema informatizado
§2!!: Para efeito

no paragrafo

fieis depositarias

ficando desobrigadas

dias apos a realiza~ao

apto, devendo, para tanto, ser utilizado,

do Partido,

do disposto

consideradas

e de 30 (trinta)

solicitadas

da reuniao na qual 0 filiado, ou a filiada, foi considerado
anterior

as instancias

de toda a documenta~ao

de enviar c6pia

§3!!: As instancias que nao aderirem

a dire~ao

municipais

referente

e zonais

serao

ao processo de filia~ao,

nacional.

ao sistema informatizado

do Partido deverao enviar

a dire~ao

nacional, via sedex ou carta registrada, a ata da reuniao na qual os novos filiados e filiadas foram
considerados

aptos, os respectivos

que se refere

0

formularios

de filia~ao e a lista de presen~a das reuni6es a

artigo 8Q, para que seja efetuado

0

devido

registro

do nome no Cadastro

a disposi~ao

de todos os membros

Nacional de Filiados e Filiadas.
§4!!: 0 Cadastro Nacional de Filiados e Filiadas devera permanecer
do Partido.
§5!!: 0 nao cumprimento
infratora

dos prazos estipulados

as medidas diseiplinares

neste artigo e no anterior

a

apresentadas

respectiva

Comissao

campanhas de filia~ao promovidas
Paragrafo

unico:

um ato individual,

Executiva

0

infrator

ou

Municipal,

sendo que filia~6es coletivas,

56 podem

ocorrer

durante

as

pelas instancias partidarias,

Para os casos em que

considerarem

sujeita

previstas neste Estatuto,

Art. 10. 0 pedido de filia~ao deve ser considerado

as Comissoes

Exeeutivas

Estaduais

ou a Nacional

ter havido volume excessivo de novas filia~5es, causando prejuizos a democraeia

partida ria, sera decretado,

sob sua supervisao,

0 reeadastramento

de todos os novos filiados e

novas filiadas, observado 0 disposto no artigo 6Q deste Estatuto,

•

.Juridic~5

Art. 11. Aprovada

a filia~ao, sera emitida,

sob a responsabilidade

Nacional de Filia~ao, que devera ser, obrigatoriamente,
participa~ao

nas atividades

§12; Sera imediatamente

Naeional, a Carte ira

pelo filiado

ou filiada para a

partidarias.

cancelada a filia~ao partidaria,

do filiado ou da filiada que nao se apresentar
convocado

do Diret6rio

utilizada

para

alem das hipoteses previstas em lei, no caso
0

recadastramento

de sua filia~ao partidaria,

de aeordo com 0 calendario e normas aprovadas pela dire~ao naeional.

§22: Para efeito do disposto no paragrafo anterior,
filia~6es partidarias,

0

findo 0 prazo do recadastramento

filiado, ou filiada, tera sua filia~ao imediatamente

sera excluido da rela~ao de filiados e filiadas encaminhada
§3!!: A comunica~ao

ao filiado, ou filiada, atingido e obrigat6ria

a Justi~a

naeional das

cancelada e seu nome

Eleitoral.

e sera feita por earta com aviso de

recebimento, em ate 48 horas da data da decisao do cancelamento da filia~ao, no endere~o
constante do Cadastro Nacional de Filiados e Filiadas ou, se nao houver, dos arquivos da
instancia municipal,
§4!!: Nao sendo

0

antes da exclusao de seus nomes da rela~ao da Justi~a Eleitoral.

filiado, ou filiada, localizado no endere~o a que se refere

0

afixado edital na sede municipal do Partido, com a devida comunica~ao
do filiado ou filiada dos quadros de filiados e filiadas ao PT.

paragrafo anterior,

sera

da exclusao do nome

.1
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CAPITULO IV
DOS DIREITOS E DEVERES DOS FILIADOS E DAS FILIADAS
Art. 12. A todos os filiados
partidarios,

e filiadas

ao Partido ficam assegurados

estando sujeitos a disciplina partidaria,

com as normas estatutarias,
instancias de delibera~ao

com os principios

identlcos

000 f)
dlreitos

e diretrizes

fixados pelas

do Partido.

Paragrafo unico; as direitos e deveres previstos neste Capitulo nao excluem outros decorrentes
demais documentos

partidarios

dos

aprovados pelas instancias superiores.

Art. 13. Sao direitos do filiado e da filiada:
1- participar

da elaborat;ao

e da aplicat;ao da politica

partidaria,

votando

nas reuni6es

das

instancias de que fizer parte;

II - votar e ser votado para composi~ao das instancias e dos 6rgaos do Partido;
111- defender-se

de acusat;:5es ou puni~5es recebidas;

IV - ser denunciado

somente por documento

V - ser investigado

escrito e assinado;

ou processado em Comissao de Etica em sigilo ate decisao das instancias

partidarias;

VI - ter

0

mais amplo direito

partidarios,
conduta
VII-

tendo

de defesa nos process os de apura~ao de infrat;:ao aos deveres

present;:a assegurada

em qualquer

instancia

que esteja

analisando

sua

politica;

dirigir-se diretamente

a) apresentar
b) denunciar

e por escrito a qualquer instancia do Partido para:

seu ponto de vista em relac;:ao a qualquer assunto;
irregularidades;

c) solicitar reparat;:ao de dana quando sofrer denuncia infundada;
d) recorrer das decis5es perante as respectivas instancias superiores
VIII - organizar-se

em tendencias

internas para defender

de deliberat;:ao.

determinadas

posit;:6es politicas, nos

term os deste Estatuto, ou tomar a iniciativa de reunir-se com outros membros do Partido;
IX - exigir das respectivas

instancias

partidarias

a convoca~ao

de plebiscitos,

referendos

ou

consultas as bases, observadas as norm as previstas neste Estatuto;
X - exigir das instancias partidarias

orienta~ao, formac;ao e informa~ao

politica;

Xl- ser informado

das resoluc;:5es, publicac;6es e dos demais documentos

XII- manifestar-se

internamente

XIII- manifestar-se

pu blicamente

partidarios;

sobre decisoes partidarias ja adotadas;
sobre as questoes doutrinarias

e pollticas;

XIV - ser tratado de forma respeitosa, sem distin~ao do grau de disponibilidade
XV - excepcionalmente,

ser dispensado

objec;oes de natureza etica, filos6fica
Executiva do Diret6rio
a respectiva
XVI-

correspondente,

do cumprimento

de decisao coletiva,

militante;
diante de graves

ou religiosa, ou de foro Intimo, por decisao da Comissao
ou, no caso de parlamentar,

por decisao conjunta

com

bancada, precedida de debate amplo e publico;

aderir, a qualquer

momenta,

a um dos setoriais partidarios,

8rf~"

e deveres

devendo orientar suas atividades de acordo

eticos, programaticos

J

nos termos deste Estatuto.

Art. 14. Sao deveres do filiado ou da filiada:

1- participar das atividades do Partido, difundir as ideias e propostas partidarias;
II - com bater todas as manifestac;oes de discriminat;ao em relat;:ao a etnia, aos portadores e as
portadoras de deficiencia fisica, a05 idosos e as idosas, assim como qualquer outra forma de
discriminat;ao social, de genera, de orientat;:ao sexual, de cor ou ra~a, idade ou religiao;

4
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III - manter conduta compativel

com os principios eticos do Partido;

IV - acatar e cumprir as decis6es partidarias;
V - contribuir

financeiramente

nos termos

deste Estatuto

e participar

das campanhas

de

arrecadac;:ao de fundos do Partido;
VI-votar

nos candidatos

e nas candidatas indicados e participar

das campanhas aprovadas nas

instancias partidarias;
VII - comparecer,

quando convocado,

para elucidar fatos em procedimentos

VIII - emitir voto sobre quest5es submetidas

a consulta partida ria pelas instancias de dire~ao;

IX - renunciar ao mandato eletivo no caso de desligamento
§1~: 0 filiado,
indireta,

ou a filiada,
devera

investido

exerce-Io

com

disciplinares;

do Partido.

em cargo de confianc;:a na administrac;:ao publica, direta
probidade,

fidelidade

aos principios

programaticos

au
e a

orientac;:ao do Partido.
§2!!: 0 disposto no paragrafo anterior tambem se aplica ao filiado, ou a filiada, detentor

de mandato

eletivo.
§3E: Filiados e filiadas a que se referem os paragrafos deste artigo, quando convocadas pelo Diretorio
a que pertenc;:am ou pelas instancias superiores

do Partido, deverao

prestar contas de suas

atividades.

TITULO II
DA ORGANIZA~O

E DO FUNCIONAMENTO

CAPITULO

DO PARTIDO

I

DISPOSIC;OES GERAIS SOBRE FUNCIONAMENTO

Art. 15. A unidade do Partido sera garantida,
norm as e procedimentos

estabelecidos

INTERNO

sob 0 aspecto de seu funcionamento,

pelos principios,

neste Estatuto.

Art_ 16. Sao instancias e orgaos do Partido:
A) Instancias:

1- 0 Congresso Nacional, os Encontros Nacional, Estaduais, Municipais e Zonais;
II -

0

Diret6rio

Nacional,

os Diretorios

Estaduais,

Municipais,

Zonais, e suas respectivas

Comissoes Executivas;
III - os Nucleos de Base;
IV - os Setoriais.
B) Orgaos:
1- as Coordena~oes de Regioes Nacionais, as Macros e Microrregi5es
II - as Bancadas Municipais,

estaduais;

Estaduais, Distrital e Federal;

III - a Comissao de Etica, 0 Conselho Fiscal, a Ouvidoria,

0 Conselho de Assuntos Disciplinares,

a

Funda~ao Perseu Abramo e a Escola Nacional de Forma~ao.

Art. 17. As instancias e quaisquer organismos territoriais

de nivel zonal subordinam-se

de nivel municipal, as quais estao subordinadas as de nivel estadual,
subordinam as instancias e aos organismos nacionais.

as Instancias

que, por sua vez, se

§1!!: Salvo outras disposic;:5es estatutarias, as instancias, quando convocadas de acordo com as
normas previstas neste Estatuto, instalam-se com, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais
um de seus membros e as deliberac;:5es serao aprovadas por maioria simples dos presentes.

5
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partidarias

devem

estar quites com as respectivas contribuic;5es financeiras,

Art.1S.

Os organismos superiores poderao intervir nos organismos inferiores,

obedecida a hierarquia

partida ria prevista no artigo anterior e nas demais normas contidas neste Estatuto.

Art.

19. Por meio da elei~ao direta
deliberam

sabre

0 programa,

das dire~5es e, principalmente,
a estrategia,

a tatica,

at raves dos Encontros

a polftica

que

de alianc;as e as linhas da

constru~ao partida ria, os filiados e as filiadas definem a politica do Partido.

CAPITULO II
DA ORGANIZAyG,O

E DA ESCOLHA OAS INSTANCIAS PARTIOARIAS

Se~ao I - Normas gerais para elei~ao das dire~6es,
conselhos fiscais e das Comiss6es de Etica
Art. 20. Para a constituic;ao de Diret6rios
I - os Diret6rios
no municipio

Municipais

ou na zona,

dos delegados

dos

devem ser cumpridas as seguintes exigencias:

e Zanais somente poderao ser constitufdos
0

e delegadas,

numero

mlnimo

a

quando

de filiac;5es fixado de acordo com

Partido tiver,
0

disposto no

artigo 60 deste Estatuto;

11- nas capitais dos estados com mais de 500.000 (quinhentos
com mais de um milhao

de eleitares,

poderao

quando

ser constituidos

organizadas,

observado

III - 0 Diret6rio

0 disposto

Estadual somente

Diret6rios

Municipais

observado

0 numero

as Diret6rios

0 Partido

possuir

mil) eleitores

Municipais
0 numero

minima

samente

de 3 (tres) Zanais

nos artigos 60, e 97 letra "d", deste Estatuto;
podera ser constituido

em, no minimo,

quando a Partido no estado possuir

10% (dez par cento)

minima de 5 (cinco) Diretorios

Municipais

dos respectivos

e de 4 (quatro)

nlunicipios,

arganizados.

Art. 21. 0 mandata dos membras efetivos e suplentes das dire~5es partidarias,
e das Comiss5es de Etica

e em municfpios

correspandentes

dos Conselhos Fiscais

anos.

Paragrafo unico: A antecipa~ao ou a prarroga~ao dos mandatas a que se refere este artigo s6 podera
ser autorizada
Diretorio

por deliberac;ao

de, no minimo,

60% (sessenta

par cento)

dos membros

do

Nacional.

Art. 22. Para a elei~aa dos delegados, das delegadas e das direc;6es em todos os niveis deverao ser
cumpridas as seguintes exigencias:
I - os princlpios

de elei~ao e dire~ao colegiada serao estritamente

delega~6es e composi~6es de suas instancias e de seus organismos
II - 0 principio

da proporcionalidade

delega~5es, instancias e organismos,
garantindo-se,
a chapa que obtiver
maioria absoluta das vagas;
III - a eleic;ao do presidente

sera estritamente

observados

na escolha de

partidarios;

observado

na composiC;ao final de

em todas as eleir;:5es em que houver disputa de chapas,
maioria

absoluta

ou da presidenta

dos votos validos,

0

preenchimento

das instancias zona is, municipais,

da

estaduais e

nacional sera realizada em votar;:ao separada;
IV - as dire~5es partidarias,

delegac;5es e cargos com func;ao especifica de secretarias deverao

ter paridade de genera (50% de mulheres e 50% de homens).
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final das instancias de dire~aa, 20% (vinte por cento) de seus membros

deverao ter menos de 30 (trinta)

anos de idade, e devera, ainda, ser cumprido

racial a ser definido

Nacional, observada a composi~ao

pelo Diret6rio

filiadas ao Partido e tomando

como referencia

a participa~ao

criterio

populacional

etnico

de filiados e

minima de 20% (vinte par cento)

nas dire~6es partidarias;
VI - sera assegurado 0 registro de chapas incompletas,

des de que sejam inscritos, no minima,

30% (trinta por cento) de nomes no caso da direyao nacional e de argilos e delega~5es nacionais,
e 50% (cinquenta

por cento) quando se tratar das chapas em nivel estadual, municipal ou zonal,

cujos percentuais

serao calculados sobre 0 numero total das vagas em disputa;

VII - as chapas para a dire~ao nacional deverao ter, em sua compasi~ao,
no minima,
VIII-

s6 serao considerados

validos os votos dados as chapas;

IX - as chapas deverao garantir,
percentual

dos nomes

posterior

no preenchimento

das vagas que Ihes forem

atribuidas,

0

das vagas para as dire~oes, argaos e delega~6es observara estritamente

a

minimo a que se referem as incisos IV e V deste artigo;

X - 0 preenchimento
ardem

filiados e filiadas em,

nove Estadas da Federa~ao;

apresentados

a realiza~ao

pelas chapas, nao sendo admitida

qualquer

modificac;:ao

do Processo de Elei~6es Diretas (PED);

XI - os componentes

da chapa nao eleitos serao considerados

eventualsubstitui~ao

temporaria,

ou definitiva

suplentes,

cuja convoca~ao para

em caso de vacancia, observara a ordem referida

no inciso anterior.
XII-

na composi~ao

das dire~5es, buscar-se-a 0 equilibrio,

dos militantes

junto

aos movimentos

parlamentares

filiados e filiadas ao Partido.

Se~ao "-ln5cri~ao

levando-se em conta a participa~ao

sociais, intelectuais,

membros

do Poder Executivo

de chapas e de names e prazos de filia~ao

Art. 23. Qualquer filiado ou filiada pod era inscrever-se

para 0 cargo de presidente

instancias de dire~ao ou, em chapas, para delegado aos Encontros Municipais
membro
cumprido

das dire~6es partidarias,
ao filiado

que em diferentes

de qualquer das
e Zona is, ou para

dos Conselhos Fiscais, e das Comissoes de Etica, desde que

no § 32 do artigo 182.

0 disposto

§12; E permitido

e

ou

a filiada

inscrever-se

simultaneamente

em diferentes

chapas, desde

nfveis.

§2!2; A inscri~ao das chapas e dos nomes para 0 cargo de presidente
Comissao Executiva do orgao de dire~ao correspondente,

devera ser feita perante

observando-se

a

os seguintes prazos:

a) ate 120 (cento e vinte) dias antes do pleito em nivel nacional;
b) ate 90 (noventa)

dias antes do pleito em nivel estadual;

c) ate 60 (sessenta) dias antes do pleito em nivel municipal.
§32; Ate 10 (dez) dias antes do termino
representantes

do prazo a que se refere

das chapas, ou seus integrantes,

poderao

solicitar

0 paragrafo

a substitui~ao

anterior,

os

dos nomes

inscritos.
§4!2; Para efeito do disposto no paragrafo anterior,

se 0 numero de nomes inscritos de determinada

chapa for inferior ao numero de lugares que Ihe foram atribuidos
(PED), as vagas excedentes
principio

da proporcionalidade,

deverao

ser redistribuidas

no Processo de Eleil;oes Diretas

entre as demais chapas, obedecido

0

na forma deste Estatuto.

§5!2; As chapas as dire~6es, em cada nivel, deverao

indicar,

Canselho Fiscal e a Comissao de Etica correspondentes,
au filiadas que nao poderao integrar 0 Diretorio.

abrigatoriamente,

os names para

0

campostos, cada um, par 6 (seis) filiados

.......J
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Art. 24. Para a entrega de teses das chapas de delegados e delegadas deverao ser observados
mesmos prazos previstos no § 22 do artigo anterior.
Paragrafo

unico; 0 texto-base

a

correspondente

a

a ser submetido

chapa de delegados

discussao nos Encontros

e delegadas

que obtiver

Municipais

maior

numero

sera aquele
de votos na

elei~ao direta.

Art. 25_ Ate 10 (dez) dias apos 0 termino
qualquer

filiado,

ou filiada,

do prazo de substitui~ao

apto a votar podera apresentar

Executiva ou a Comissao Provis6ria do Diretorio

por escrito,

eorrespondente,

das chapas ou nomes inscritos, que devera estar motivada

no artigo 23, § 32,

estabelecido

perante

impugna~ao

e acompanhada

a Comissao

ou contestar;ao

das provas em que

se fundar.
Paragrafo

unico: Qualquer

impugnar;ao

artigo devera ser considerada

Art. 26.

E de

ou contesta~ao

apresentada

apos

prazo previsto

0

neste

intempestiva.

1 (um) ana 0 prazo minimo de filiar;ao partidaria

de Eleir;ao Direta (PED) das direr;5es partidarias,

para votar ou ser votado no Processo

na escolha de delegados

e delegadas,

nos

§1!!: 0 prazo de filiar;ao previsto no {/caput" nao se aplica aos filiados e as filiadas em municipios

que

Encontros.
estejam

em processo inicial de organizar;ao do Partido e constituir;ao

exigindo-se,

de Comissao Provisoria,

nesse caso, 0 prazo minimo de 180 dias de filia~ao partida ria.

§2Q; Filiados e filiadas

no prazo previsto

no paragrafo

anterior

s6 poderao

votar

na eleir;ao das

respectivas dire~5es e delegar;i5es municipais.
§3!!; Para efeito deste artigo sera considerado
a} que tiver participado

apto a votar e ser votado no PED, 0 filiado ou a filiada:

em pelo menos uma atividade partidaria

antes dos prazos previstos no artigo

23, § 22 deste Estatuto;
b) que estiver em dia com sua eontribui~ao
c) que tenha apresentado
eumprido

financeira,

na forma deste Estatuto; e

sobre 0 nao comparecimento

no ultimo

PED, ou que tenha

no item Ita" deste artigo;

0 disposto

§4Q; A justificativa

justificativa

a que se refere a letra "e" do paragrafo anterior

devera ser apresentada

perante

a respectiva instancia municipal ou zonal ate urn ano ap6s a data da realizar;ao do PED, atraves
de docurnento

assinado pelo filiado ou filiada, ou pela internet

sistema informatizado

com senha pessoal atrav€s de

do Partido.

§5<:!:As instancias municipais e zonais, atraves do sistema informatizado
as justificativas

que se refere a letra
§6!!: Para efeito
consideradas

a

do Partido, deverao registrar

de ausencia e a lista dos filiados e filiadas presentes nas atividades

"a"

partidarias

a

do § 32 deste artigo.

do disposto

no paragrafo

anterior,

as instancias

municipais

fieis depositarias de toda a docu mentar;ao, ficando desobrigadas

e zonais

serao

do envio de copia

direc;:ao nacional.

§72: As instancias municipais e zonais que nao aderirem ao sistema informatizado
enviar

a dire~ao

naeional, via sedex ou carta registrada,

a documentar;ao

do Partido devedlo
a que se refere

0

§ 5Q

deste artigo.

Art. 27. A contribui~ao
a} indiVidual,

financeira

a que se refere a letra lib" do artigo anterior

a ser quitada ate 90 (noventa)

sera:

dias antes da realiza~ao do PED, observado

0

disposto

no artigo 183 deste Estatuto;
b) coletiva,

conforme

deliberac;:ao da instancia

municipal,

que devera,

para tanto,

convocar

atividades especificas entre filiados e filiadas para arrecada~ao de fundos e quita~ao
contribui~5es financeiras, vedada a utilizac;:ao de financiamento externo ao Partido.

das

S.
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coletiva devera ser quitada ate 60 (sessenta) dias antes da realizar;:ao do PED,

os parametros

fornecidos

pela instancia nacional .

§22: 0 valor da contribui~ao coletiva a que se refere esse artigo devera ser calculado sobre

0 numero

total de filiar;:6es, com base na Taxa de Referenda a que se refere 0 artigo 183, a ser aplicada de
acordo com 0 numero de filiados e filiadas existentes no municfpio, excluindo-se
quitado

0 numero

de contribuintes

repassando, do total arrecadado,
(cinco por cento) ao Diret6rio

individuais

que ja efetuaram

10% (dez por centol

a instancia

do total a ser

suas contribuic;6es,

estadual correspondente

e

e 5%

Nacional.

Art. 28. As listas de filiados e filiadas aptos a votar (1) na eleic;ao das direr;:oes, (2) na escolha dos
delegados

e das delegadas,

(3) nos Encontros

ou Previas, serao elaboradas

pel a instancia

nacional a partir do Cadastro Nacional de Filiados e Filiadas.

Art. 29. Filiados e filiadas, no dia da eleir;:ao direta, deverao apresentar

documento

oficial com foto

ou a respectiva Carteira Nacional de Filiar;:ao e assinar lista de presen~a.

Art. 30. Filiado ou filiada
diverso,

registrado

desde que dentro

transferencia

em Diret6rio

do mesmo

Zonal que deseja votar e ser votado

municipio,

ao Diret6rio

au filiada,

0 documento

e, simultaneamente,

rela~ao de fjliados e filiadas, comunicando
ate 30 (trinta) dias apes 0 recebimento

Se~ao 111- Composi~ao

efetuara

de transferencia

a retirada

a transfen?ncia

a

instancia imediatamente

das Comissoes Executivas, suplencias e substitui~oes

membros efetivos do Diret6rio

nivel, serao compostas

Diret6rio.

de ate um 1/3 (urn terr;:o) de

correspondente.

Nenhum filiado, ou filiada, podera participar simultaneamente

§3!!: As fun~6es das secretarias serao regulamentadas
Diret6rio

superior

do pedido.

§lQ: As Comissoes Executivas, em qualquer

§4!!: As vagas que ocorrerem

interna solicitado

do seu nome da respectiva

Art. 31. A Comissao Executiva sera eleita pelos membros efetivos do respectivo

§2

a

pedido por escrito com protocolo.

Paragrafo unico: 0 Diret6rio de origem fornecera

Q:

em Zonal

de origem

de sua filiac;:ao ate 120 (cento e vinte) dias antes da realizar;:ao da eleic;:ao direta ou

do Encontro, mediante
pelo filiado

devera solicitar

pelo Diret6rio

de duas Comissoes Executivas.
Nacional.

nas Comissoes Executivas serao preenchidas

por eleir;:ao do respectiv~

entre as seus membros efetivos.

§52; Devera ser obedecido

0

disposta nos incisos II e IV do artigo 22 na com posir;:a0 total do numero

de membros da Comissao Executiva, sendo atribuir;:ao do Diret6rio
e a elei~ao de seus cargos, observando-se,

correspondente

no casa da representar;:ao de genero,

a definic;ao
as mesmas

exigencias nas comissoes e cargos com funr;:ao especifica de Secretarias.

Art. 32. Serao inelegiveis para cargos em Comiss6es Executivas, em qualquer nivel, filiados e filiadas
que ten ham sido membros de uma mesma Comissao Executiva por mais de 3 (tres) mandatos
consecutivos

ou dois mandatos consecutivos

no mesmo cargo.

Art. 33. Filiados e filiadas ocupantes de cargos ou funr;:oes no Poder Executivo estao impedidos
participar das Comissoes Executivas no mesmo nivel.

de

Paragrafo unico: 0 disposto neste artigo aplica-se somente aos municipios com mais de 50
(cinquenta)
mil eleitores; naqueles abaixa desse numero, 0 impedimento
fica restrito aa
prefeito, au a prefeita, exclusivamente para 0 cargo de presidente da instancia municipal de
dire~ao.

9
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Art. 34. No caso de licen~a de ate 180 dias do presidente,
a fun~ao 0 respectivo vice-presidente
ParlJgrafo unica: Tratando-se
o respectivo

Art.

35.

Diretorio,

membros

entre seus membros, eleger urn presidente,

em qualquer

instancia

ate a escolha do substituto

do Diret6rio

correspondente,

unico: 0 substituto,

cumprira

0

partidaria,

em reuniao

ou a substituta,

cargo

0

a ser feita

ou presidenta,

interino.

do cargo de presidente
0

respectivo

por maioria

a ser realizada

por

vice-presidente

absoluta

ou

de votos dos

no prazo maximo

de 60

a vaga.

(sessenta) dias, contados do fato que deu origem
Paragrafo

000691

ou vice-presidenta.

da filia~ao, renuncia ou morte, assumira

vice-presidenta,

~,

assu mira irnediatarnente

de licen~a superior ao perfodo previsto no caput desse artigo, devera

Em caso de vacancia,

cancelamento

ou da presidenta,

devera ser escolhido

entre os membros

efetivos e

tempo de mandato restante.

Se~ao IV - Processo de Elei~5es Diretas (PED)

Art.

36. As dire~6es zona is, munlclpais,
presidentas,

os Conselhos

Encontros Municipais
§1!!: Os municipios

nacional

e seus respectivos

Fiscais, as Comiss6es de Etica e os delegados

presidentes

ou

e delegadas

aos

e Zonais serao eleitos pelo voto direto dos filiados e das tiliadas.

organizados

da instancia municipal

estaduais,

em Comissao Provis6ria 56 realizam PED para a vota~ao da direc;:ao

correspondente.

§2!!: As elei~6es serao realizadas, por voto secreta, em todo 0 pais, em um unico e mesmo dia, das 9
as 17 horas, de acordo com calendario
§3!!: 0 processo eleitoral

eleitoral aprovado pelo Diretorio

sera conduzido,

em todos

as

Nacional.

niveis, por uma comissao de organiza~ao

eleitoral.
§4!!: 0 Processo de Elei<;6es Diretas (PED) somente pod era ser convocado

se a instancia em ambito

municipal

as respectivas

correspondente

estiver

em dia com suas contribui~5es

junto

instancias

superiores.
§52: A quita~ao a que se refere 0 paragrafo anterior devera ser efetuada ate 60 (sessenta) dias antes
do PED;
§62: Nao cumprido
municipal

0 disposto

no paragrafo

e 0 PED sera convocado,

anterior,

sob a coordena~ao

nao havera elei~ao para a respectiva
da instancia superior,

dire~ao

apenas para a elei~ao

das dire~5es das instancias superiores.

Art. 37. As urnas deverao ser instaladas em locais conhecidos, previa mente designados e de facil
acesso, em quantidade suficiente para garantir a proximidade do domicflio do filiado e da filiada
eo exercfcio do voto.
§1!!: Nao sera permitida

a existencia de urnas volantes.

§2!!: Os locais de votac;:ao devem ser indicados e amplamente
que se refere
§3!!: 0 filiado,

0

artigo anterior,

divulgados

pela comissao eleitoral

a

ate 30 (trinta) dias antes do pleito.

ou a filiada, devera votar no local designado

por seu respectivD Diretorio

Zonal ou

Municipal.
§4!!: 0 impedimento

aD exerdcio

do voto

e considerado

,

....l

falta grave.

Art. 38. Antes da realizac;:ao das elei~6es diretas, obrigatoriamente,
deverao ser realizadas plenarias
ou debates para a discussao da pauta, com ampla divulga~ao a todos os filiados e filiadas,
observadas as segu intes norm as;

I
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a realiza<;ao de debates entre os concorrentes

b) na elei<;ao das dire<;5es estaduais
cidades-polo;

sera obrigat6ria

a realiza<;ao de debates

em todas as

c) na elei<;ao das dire<;5es municipais

sera obrigatoria

a realiza<;ao de debates em todos os

()tlOb~
\

zona is, quando se tratar de Diretorios
Diret6rios

Art.

39.

sem zonais.

No Processo

constituirao,
igualmente

de Elei~6es

com recursos

Diretas

(PED), as instancias

partidarios,

um fundo

eleitoral

partida rias correspondentes

de campanha

a ser distribuido

entre as chapas concorrentes.

§1!!: As chapas concorrentes

realizarao suas respectivas campanhas com os recursos a que se refere

o caput deste artigo, permitida,
proibido

com zonais, enos principais bairros, quando se tratar de

ainda, a arrecada<;iio de fundos entre filiados e filiadas, sendo

qualquer tipo de financiamento

externo ao Partido.

§2!!: Serao assegurados as chapas concorrentes,

em igualdade de condi<;5es, acesso ao conjunto

dos

filiados e filiadas, espa<;o nas sedes e na imprensa partida ria.
§3!!: As instancias
apresenta<;ao

partidarias

correspondentes

deverao produzir,

das teses e chapas concorrentes,

no minimo,

uma publica~ao

a ser enviada a todos os filiados

de

e filiadas,

podendo ainda viabilizar debates publicos entre as chapas nos meios de comunica<;iio de massa.

Art. 40. Havendo, em determinado
nenhum

deles atingir

turno, obedecida

nivel, mais de dais candidatos

mais de 50% (cinquenta

a presidente

ou presidenta,

e se

por cento) dos votos validos, havera segundo

a data indicada pelo calend,hio

nacional.

§1!!: Nao havera segundo turno no caso de desistencia do primeiro ou do segundo colocado, devendo
ser declarado eleito 0 candidato

ou candidata remanescente.

§2!!: Sera realizado segundo turno quando houver empate:
a) entre os dois unicos candidatos;
b) entre 0 segundo e 0 terceiro
§3!!: Participam

ou,

colocados, a ser realizado com as tres primeiros colocados.

do segundo turno todos os filiados e filiadas aptos para 0 primeiro

aqueles que nao compareceram
estadual ou municipal

Tratando-se

com zonal, participam,

ou Zona is que nao atingiram
§42: Nao ha quorum

a vota<;ao.

turno, inclusive

de segundo turno em nivel nacional,

inclusive, filiados e filiadas aptos dos Municipios

a quorum no primeiro turno.

de validade

para 0 segundo turno, sendo eleito 0 candidato,

ou a candidata,

que obtiver a maioria dos votos validos, excluidos os brancos e nulos.
§S!!; Havendo

em pate no segundo turno,

candidatas,

no primeiro

serao somados os votos dados aos candidatos,

e no segundo

turno,

considerando-se

eleito

quem

obtiver

ou as
maior

vota~ao.
§6!!; Para efeito do disposto no paragrafo anterior,
candidato,

persistindo

0

empate sera considerado

eleito

0

ou a candidata, com maior tempo de filiac;:ao ao Partido.

Art. 41.0 quorum

para validade do Processo de Eleic;:6es Diretas (PED)

e de 25% (vinte

e cinco por

cento) do total de filiados e filiadas votantes no ultimo PED.
§1!!; Nao tendo sido atingido 0 quoru m previsto neste artigo, a apura<;ao sera efetuada somente para
as elei<;6es das instancias superiores.
§2!!; Para efeito do disposto no caput desse artigo, no municipio
Comissao Provis6ria Municipal

ou zona devera ser designada uma

ou Zonal, observadas as normas previstas neste Estatuto.
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§3~: Para constitui~ao

do Diret6rio

Municipal

ou Zonal, deverao ser observados

normas, a serem aprovados pelo Diret6rio
Diretas Extraordinario

(cinquenta

e as

Nacional, sobre a realizar;:ao do Processo de Eleir;:oes

(PEDEX), observado 0 dis posta no artigo 58, § 2Q.

Art. 42. Somente serao consideradas
1- nos municfpios

0 calendario

com lanais,

eleitas as instancias de direc;:ao, quando:

for atingido

0 quorum

previsto

no artigo 41 em, pelo menos, 50%

por cento) dos Zonais aptos ao PED naquele municipio;

11-em nlvel estadual, for atingido 0 quorum
menos, 50% (cinquenta

previsto no artigo 41 e no inciso I deste artigo em, pelo

por cento) dos municipios

111-em nrvel nacional, for atingido 0 quorum
(cinquenta

aptos ao PED naquele Estado;

previsto no inciso II deste artigo em, pelo men os, 50%

por centol dos Estados aptos ao PED.

CAPfTULO III
DOS ENCONTROS ZONAL, MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAl
Se~ao I - Normas gerais

Art. 43. Os Encontros Ordinarios, em todos os nfveis, serao obrigat6rios
de acordo com 0 calendario
Paragrafo

unico:

convocar

No Encontro,

e a pauta geral estabelecidos

e realizados a cada dois anos,

pelo Diret6rio

2/3 (dois terr;:os) dos delegados

Nacional.

ou delegadas

eleitos

novo processo de eleic;:ao direta (PED) para a renovac;:ao da respectiva

poderao

insUincia, au

para a renovac;:ao das instancias setoriais.

Art. 44. A direr;:ao responsavel pela realizar;:ao do Encontro devera assegurar a existencia de creche.

Art. 45. Somente participam

dos Encontros,

em qualquer

nrvel, os delegados

e as delegadas que

estiverem em dia com suas respectivas contribuic;:6es financeiras, de acordo com a normas deste
Estatuto.
Paragrafo

unico: Nos Encontros Estaduais e Nacional somente serao credenciados

delegadas dos municipios ou estados cujas inst€mcias correspondentes

os delegados au

estejam em dia com suas

contribuic;:6es junto as instancias superiores.

Art, 46. No Distrito Federal, os Diret6rios

e Encontros lonais sao considerados

Municipais.

Art. 47. A proporc;:ao para a eleir;:ao de delegados e delegadas aos Encontros sera definida pelo
Diret6rio Nacional, garantida igual representatividade
na escolha dos delegados e delegadas em
todo 0 pais.

Art. 48. Os delegados e as delegadas no dia do Encontro deverao apresentar

dacumento

oficial com

foto a e assinar lista de presenc;:a.

Art. 49. 0 qu6rum
(cinquenta

para a instalac;:ao e validade dos Encontros de delegados e delegadas

e de

50%

por centol mais um dos delegados ou delegadas eleitos.

Paragrafo unico: Para a verificac;:ao do qu6rum
credenciamento.

de que trata esse artigo sera utilizada

a lista de

12
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com a

necessidade de discussao da pauta ou a tradi~ao de cada municipio.
§1!!: Nos Diret6rios

com numero de filiados ou filiadas inferior

a faixa

limite estabelecida,

a cada PED,

pela dire~ao nacional, nao havera elei!;aa de delegados ou delegadas e todos os seus filiados e
filiadas serao considerados

aptos a participar.

§2!!: Para efeito do disposto no paragrafo anterior, 0 quorum para validade do Encontro sera de 25%
(vinte

e cinco

por cento) dos filiados ou filiadas aptos a votar.

Art. 51. 0 suplente

participa

do Encontro

delegada, efetivo comprovando

somente

seu impedimento,

se apresentar

documento

do delegado,

podendo neste caso ser credenciado

ou

durante

o periodo regular de credenciamento.
§1!!: 0 suplente s6 podera assumir na ausencia do delegado, au delegada, efetivo da mesma chapa
a que foi eleito, ou eleita.
§2!!: Os suplentes

deverao ser credenciados

para credenciamento,

sendo proibido,

na primeira

hora ap6s

0

termino

do horario previsto

nesse mesmo periodo, 0 credenciamento

de delegados

ou delegadas efetivos.

Art.

52. Durante
possibilidade

a realiza~ao

dos Encontros

de Delegados

e Oelegadas

de fusao das chapas inscritas, desde que efetivada,

sera assegurada

a

necessaria mente, antes do

process a de defesa de chapas.

Se~ae II - Observadores

Art. 53. Sao observadores
a) os membros

des Encontros

do Encontro Municipal com direito a

do respectivo Diretorio

b) os membros dos Diretorios
c) prefeito

•

Municipal;

ou vice-prefeita,

do Partido no municipio;

e vereadoras do Partido no munidpio.

Art. 54. Sao observadores

do Encontro Estadual com direito a vaz e sem direito de voto:

a) os membros do Diretorio

Estadual;

b) os membros

Nacional;

c) deputados
governadora,

e sem direito de voto:

Estadual e Nacional;

ou prefeita, vice-prefeito

d) vereadores

VOl

do Diretorio

e deputadas, prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, governador
vice-governador ou vice-governadora, filiados ao Partido no respectivo estado;

d) um filiado, ou uma filiada, de cada municipio que nao tenha atingido
do respectivo Encontro, escolhido entre seus participantes;

0

qu6rum

e

de validade

e) um filiado, ou uma filiada, do Partido escolhido em cada Encontro Setarial Estadual.

Art. 55. Sao observadores

do Encontro Nacional com direito a voz e sem direito de voto:

a) os membros do Diretorio
b) deputados

Nacional;

e deputadas federais, senadores e senadoras, prefeitos e prefeitas, vice·prefeitos

e vice-prefeitas,
governadores
filiados ao Partido;

e governadoras,

e vice-governadores

e vice-governadoras,

c) urn filiado, ou uma filiada, do Partido de cada estado que nao tenha atingido
validade do respectivo Encontro, escolhido entre seus participantes;

quorum

de

d) um filiado, ou uma filiada, do Partido escolhido em cada Encontro Setorial Nacional.

G
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CAPITULO IV
DAS COMISSOES PROVIS6RIAS
Art. 56. Nos estados, municipios
dissolvidos

ou zonas onde nao existam Diret6rios

organizados

ou que forem

nos termos deste Estatuto, serao nomeadas Comiss5es Provisorias pelas Comiss6es

Executivas das instancias imediatamente

superiores e anotadas perante a Justi~a Eleitoral.

§12: As Comiss5es Provis6rias Estaduais serao designadas pela Comissao Executiva Nacional e serao
formadas

por 8 (oito) membros, eleitores do estado e filiados ou filiadas ao Partido.

§2!!: As Comissoes Provis6rias
respectivo

Municipais

estado e serao formadas

serao designadas pel a Comissao Executiva Estadual do
por 6 (seis) membros eleitores

do municipio

e filiados ou

filiadas ao Partido.
§3!!: As Comiss5es
Municipal

Provis6rias

Zonais serao designadas

correspondente

e serao formadas

pela Comissao

por 6 (seis) membros

Executiva
eleitores

do Diret6rio

no municipio

e

filiados ou filiadas ao Partido.
§4!!: Para 0 cumprimento

do disposto

partida ria responsavel

no paragrafo

pela designa~ao,

anterior,

a Comissao

Comissao Executiva da instancia imediatamente

Art. 57. A Comissao Provisoria, com a competencia
de organizar e dirigir

0

nao estando organizada

Provis6ria

podera

a instancia

ser nomeada

pela

superior.

de Comissao Executiva local, tera as atribui~5es

Partido ate a eleic;:ao da respectiva instancia de direc;:ao.

Art. 58. No ate de nomea~ao da Comissao Provis6ria, a Comissao Executiva a que se refere 0 artigo
56 devera fixar um prazo maximo para a constitui~ao
entre

os membros

indicados,

secreta ria e um tesoureiro
§1!!: A Comissao Provis6ria

no minimo,

do Diret6rio

um presidente

correspondente

ou presidenta,

e designar,

um secretario

ou

ou tesoureira.

tera validade

ate eventual

destitui~ao

pela Comissao Executiva que a

nomeou, ou sera valida ate a data estipulada no caput deste artigo, hipotese em que devera ser
nomeada outra Comissao Provis6ria para organizac;:ao do Partido e constitui~ao

do respectiv~

DiretOrio.
§22: Se a Diret6rio
Processo

for constituido

fora do calendario

de Elei~5es Diretas

Extraordinario

nacional de eleic;:ao das dire~6es, atraves de
(PEDEX),

0

terminG

do respectiv~

mandata

coincidira com 0 mandato dos eleitos e eleitas no Processo de Elei~oes Diretas (PED).

Art. 59. 0 PEDEX a que se refere 0 paragrafo

anterior

sera convocado

a cada dois anos, e sera

obrigatorio
para a elei~ao das dire~5es nos municipios que nao convocaram 0 PED, como
tambem servira para eleger novas dire~5es nos municipios que ja nao mais tiverem 0 numero
minima de membros
Panigrafo

para sua valida~ao.

unico: Nao constituida

nova Comissao Provis6ria

a dire~ao municipal

Municipal

ap6s a realiza~ao do PEDEX, sera nomeada

sem a inclusao, dentre

os seus membros,

dos dirigentes

anteriores.

Art. 60. A instancia

nacional

podera estabelecer,

por meio de resolu~ao,

0 numero

minimo

de

filiac;:5es para a constituic;:ao dos Diret6rios Municipais ou Zona is, ouvidas as instancias estaduais,
adatando como base a rela~ao do eleitorado do ana imediatamente
anterior a reali2a~aO dos
Encontros Ordinarios.
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TITULO III
DA5 COMPETENCIAS

DAS INSTANCIAS PARTIOARIAS NOS NIVEIS NACIONAL,

ESTADUAL E

MUNICIPAL

00°1

CAPITULO I
DOS NUCLEOS DE BASE

,I
Art. 61. Sao considerados
filiadas ao Partido,
profissional,
tematicos,

Nucleos quaisquer

organizados

local de estudo,

agrupamentos

par local de moradia,

de pelo menos 9 (nove) filiados
trabalho,

temas, areas de interesse,

clubes de discussao, drculos

movimento

atividades

de estudo, coletivos

ou

social, categoria

afins, tais como grupos

nas redes sociais da internet

e

de pessoas nao filiadas ao Partido, com direito

a

outros.

a

§l!!; Os Nucleos, abertos inclusive
voz, sao instrumentos
comunidades

participa~ao

fundamentais

da organiza~ao

partida ria e da atuar,:ao do PT nas

enos setores, e de integrar,:ao com os movimentos

socia is.

§2!!: Os Nucleos podem ser organizados em ambito municipal ou setoria!.
§3!!: Os Nucleos

setoriais

correspondentes,

zonais

Art. 62. Filiados e filiadas residentes
ao Diretorio

e municipais

se articularao

e com os respectivos setoriais municipais,

no exterior

com

as instancias

de direr;ao

estaduais e nacionais.

poderao organizar Nucleos, que ficarao vinculados

Nacional por meio da Secreta ria Nacional de Relat,:6es Internacionais.

§l!!: Para ser considerado

apto a votar, 0 filiado ou filiada, devera ter vincular;ao minima de 180 dias

ao nucleo correspondente.
§2!!: Os Nucleos de Base no Exterior realizarao periodicamente
(EPTEX), a ser regulamentado

0 Encontro

de Petistas no Exterior

pela instancia nacional de direr;ao.

Art. 63. As fun~oes dos Nucleos de Base sao as seguintes:

•

a) organizar

a ar,:ao politica dos filiados e das filiadas, segundo a orientar;ao

deliberat;ao

e direr;ao partidarias,

b) emitir

estreitando

opiniao sobre as questoes municipais,

seu exame pelos respectivos
c) aprofundar
d) promover

socia is;

estaduais e nacionais que sejam submetidas

a

orgaos de dire~ao partidaria;

e garantir a democracia

interna do Partido dos Trabalhadores;

a forma~ao politica dos militantes,

filiados e filiadas;

e) sugerir aos 6rgaos de dire~ao partidaria consulta aos demais
questoes locais, estaduais ou nacionais de interesse do Partido;
f) convocar 0 Diret6rio

das instancias de

a ligar;ao do Partido com os movimentos

Municipal

correspondente,

Nucleos de Base sabre as

nos termos deste Estatuto.

Art. 64.0 Nucleo de Base tera uma Coordena~ao, com, no minimo, um secreta rio ou secreta ria e um
coordenador
§1!!; Cabera

ou coordenadora,

a Coordena~ao

podendo criar comissoes para areas especificas de atividades.

do Nucleo de Base:

a) informar e atualizar todos os filiados
materiais e demais iniciativas do Partido;
b) viabilizar

periodicamente

§2!!: No caso de Nucleos
funcionamento

e filiadas

atividades abertas

de Base no Exterior,

sera regulamentado

sobre politicas,

propostas,

publicar;oes,

a popular;ao.
serao

eleitas

coordena~oes

regionais,

cujo

pela instancia nacional de dire~ao.
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Art. 65. Sao formas de consulta:
1- Plebiscitos;
II - Referendos;
III - Previas Eleitorais;
IV - Consultas;
V - Proposta de ResoluC;ao de Iniciativa de Filiados e Filiadas (PRIF);

Art. 66. Plebiscitos, Referendos, Previas Eleitorais e Consultas constituem
os filiados

e filiadas e devem garantir

candidaturas

em debate, incluindo,

igualdade

no minimo,

formas de consulta a todos

de condir;:i5es para as varias propostas

a obrigatoriedade

ou

de discussao com a base, 0

acesso aos filiados e filiadas, a publicac;ao de materiais e uma infraestrutura

material basica.

§1!!: Sem prejuizo de outras disposiC;oes previstas neste Estatuto, deverao ser realizados Plebiscitos,
Referendos ou Consultas quando houver a manifestac;ao subscrita de, no minimo:
a) 20% (vinte por (ento) do numero de filiados e de filiadas votantes no ultimo PED no municipio,
em questoes municipais;
b) 20% (vinte por cento) do numero de filiados e de filiadas votantes
distribuidos

em

Municipais

pelo

organizados,

menos

50% (cinquenta

por

cento)

no ultimo PED no Estado,

dos municfpios

em pelo menos 50% (cinquenta

organizados,
definir

deliberativo,

•

§4!!;

° quorum.

desde que atingido

relevante

e seu resultado

de posiC;ao partidaria

sempre carater deliberativo,

desde que atingido 0 quorum .

Eleitoral

determinado

PED no pais,
Estaduais

e uma forma

especifica

de plebiscito,

nivel, para a definic;ao de candidatos

resultado ten! sempre carater deliberativo,
§S<:1: Os resultados das plebiscitos, das referendos

previamente

definida

obrigatoria

ou candidatas

desde que atingido

0

0

carMer

nivel, para

e seu resultado

tera

e deliberativa,

num

a cargos majoritarios

e seu

quorum,

ou das previas eleitorais,

terao carater decisorio somente quando for atingido

nivel, para

tera sempre

e uma forma de consulta a todos os filiados e filiadas num determinado

reavaliac;ao ou reafirmac;ao
Previa

no ultimo

por cento) dos estados com Diretorios

forma de consulta a todos os filiados e filiadas num determinado

a posic;ao partida ria sobre questiio

§3!!; Referendo

Diretorios

em questoes nacionais.

e uma

§2<:1; Plebiscito

com

em questoes estaduais;

c) 20% (vinte por cento), do numero de filiados e de filiadas votantes
distribuidos

no nivel correspondente,

quorum de 25% (vinte e cinco por cento)

do numero de votantes do ultimo PED.
§6<:1; Consultas, num determinado
tomada de decisao partidaria

nivel, poderao ser realizadas a todos os filiados e filiadas para a
sobre questao relevante sem carater decisOrio.

§7~; A Proposta de Resoluc;ao de Iniciativa de Filiados e Filiadas (PRIF) podera ser apresentada
instancia

de direr;:ao correspondente

devidamente

para discussao

e homologac;:ao,

desde

que

a

esteja

subscrita par 10% (dez por centol de votantes no ultimo PED.

CAPITULO III
DAS BANCADAS PARLAMENTARES
Art. 67. As Bancadas Parlamentares

estao subardinadas

~--,
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de

direc;:ao.
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§1!!: As Bancadas sao consideradas

6rgaos do Partido que definem

a a~ao parlamentar

com as ResoIUl;i5es adotadas pela instancia de direr;ao correspondente
superiores
§2!!:

E

do Partido.

dever das Bancadas Parlamentares,

apoiadas pela assessoria parlamentar

Art. 68. A escolha de IIder e vice-lideres
comunicar;ao

dos nomes escolhidos

I

correspondente,

Art. 70.

0

Executiva do Diret6rio

deverao

programaticos,

correspondente

subordinar

e suplentes.

devera promover

respectivos assessares e funcionarias

Partido concebe 0 mandata

Legislativas

ar;ao

parlamentar

as deliberar;5es e diretrizes estabelecidas

reunioes

periodicas

filiados au filiadas ao Partido.

como partida rio, e os integrantes
sua

com posterior

correspondente.

a respectiva Bancada e a Comissao Executiva

podera haver rodizio entre titulares

Art. 69. A Comissao Executiva do Diret6rio
com parlamentares,

bancos de dados,

das Bancadas sera feita periodicamente,

a Comissao

unieo: Por acordo entre cada parlamentar,

do Diret6rio

dos gabinetes e da

das

lideranr;a, cooperar com 0 Partido para a elabora~ao das pollticas publicas,
dos projetos institucionais e das propostas tematicas.

Paragrafo

de acordo

e pelas demais instancias

aos

das Bancadas nas Casas

principios

doutrinarios

e

pelas instancias de direr;aa partidaria,

na forma deste Estatuto_

Art. 71. A Comissao Executiva do nivel correspondente
praticar

exercicio

0

parlamentares

coletivo

das decisoes

e a Bancada Parlamentar
e dos

mandatos,

0 acesso ao processo decis6rio e obrigando-os

procurarao

assegurando

ao cumprimento

sempre

a todos

os

das deliberar;5es

adotadas.
§1!!: 0 Itfechamento

de questao"

decorrera

de decisao conjunta

Comissao Executiva do nivel correspondente

da Bancada Parlamentar

e devera ser aprovado

com a

por maio ria absoluta

de

votos.
§2!!: Excepcionalmente
Oiret6rio
dispensado
filosofica

e somente

correspondente,

por decisao conjunta

precedida

do cumprimento

de debate

da Bancada e da Comissao Executiva do

amplo e publico,

0 parlamentar

podera

ser

de decisao coletiva, diante de graves objer;oes de natureza etica,

ou religiosa, ou de foro inti mo.

Art_ 72. A Bancada Parlamentar
medidas concretas

e a Comissao Executiva

para combater

0 clientelismo

do Diret6rio

e os privilegios,

correspondente

adotarao

na busca de uma nova postura

etica dos parlamentares.

Art. 73. Desde 0 pedido de indicar;ao como pre-candidato
filiado au filiada, comprometer-se-a
rigorosamente a:
I - reconhecer

de modo expresso que todo mandato

au pre-candidata
eletivo

pertence

a cargo legislativo,

0

ao Partido e que suas

instancias de dire~ao poderao adotar todas as medidas necessarias para preservar esse mandato
se deixar a legenda ou dela for desligado;
11- nao invocar a condi<;:ao de parlamentar
III - se eleito, ou eleita, combater

para pleitear candidatura

rigorosamente

qualquer

privilegio

nata

a

reeleic;ao;

ou regalia em termos de

vencimentos norma is e extraordinarios,
jetons, verbas especiais pessoais, subvenc;6es socia is,
concessao de bolsas de estudo e outros auxilios, convocac;5es extraordinarias
ou sessoes
extraordinarias

injustificadas

mesmo involuntariamente,
terceiros,

das Casas Legislativas e demais subterfugios

ou ac;6es de canHer eleitoreiro

IV - contribuir

que possam gerar,

desvio de recursos publicos para prove ita pessoal, proprio

financeiramente

ou de

ou clientelista;

de acordo com as normas deste Estatuto;
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em

questoes

Parlamentar,
Partido.

polemicas

participar

ou projetos

de lei controversos

dos debates amplos e sistematicos

de iniciativa

a serem organizados

da Bancada
no interior

do

CAPITULO IV
DA ORGANIZAC;AO DO PARTIDO EM NrVEl MUNICIPAL
Art. 74. No municipio,

0 Partido compoe-se

das seguintes instancias e orgaos:

A) Instancias:
1- Encontro Municipal;
11- Diret6rio

Municipal;

III - Comissao Executiva Municipal;
IV - Encontro Zonal, onde houver;
V - Diretorio

Zonal, onde houver;

VI - Comissao Executiva Zonal, onde houver;
VII-

Nucleos de Base;

VIII-

Setaria is;

IX - Juventude

do PT.

B) 6rgaos:
1- Bancada de Vereadores;
II - Conselho Fiscal;
III - Comissao de Etica.

Se~ao I - Do Encontro

Art. 75. 0 Encontro Municipal

Municipal

comp6e-se de todos os delegados e delegadas eleitos pelo voto direto

dos filiados e das filiadas aptos a votar no municipio.

Art. 76. Cabera ao Encontro Municipal:
a) analisar a conjuntura

local e aprovar as linhas de a<;ao do Partido em ambito

b) definir a plataforma,

a polftica de alian<;as e a tatica eleitoral

local;

do partido antes da realizac;:ao

das previas;
c) escolher os candidatos ou candidatas a cargos eletivos na esfera municipal
realizac;:ao de previas, referendar os candidatos ou candidatas;
d) examinar e decidir sobre

0

relata rio da gestao do Diret6rio

ou, no caso da

Municipal;

e) decidir em grau de recurso sobre as deliberac;:oes tomadas pelo Diretorio

Municipal;

f) convocar novo Processo de Eleic;:aoDireta (PED) a ser realizado no prazo maximo de 90 dias
apos a data do Encontro
tiver sido aprovada
g) convocar,

para eleger a dire~ao municipal

dias apes a data do Encontro para eleger a dire~ao municipal

correspondente,
quando a proposta
filiadas aptos no municfpio;

i) aprovar

quando a pro posta

no caso do § 12 do artigo 50, novo Processo de Eleic;:aoDireta (PED) a ser realizado

no prazo maximo de 90 (noventa)

h) destituir

correspondente,

por 2/3 (dois terc;:os) dos delegados ou delegadas eleitos;

tiver sido aprovada

a Comissao Executiva Municipal,
as diretrizes

politicas

por 2/3 (dois terc;:os) dos filiados

ou

nos casos previstos neste Estatuto;

para prefeitos

ou prefeitas

e vereadores

est rita observancia daquelas emanadas das instancias superiores,
j} deliberar
sobre acordos politicos e coligac,:oes eleitorais
orientac;:6es emanadas das instancias nacionais;

ou vereadoras,

com

do Programa e deste Estatuto;
com

estrita

observancia

das

-l
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k) deliberar sabre recursos dos filiados e das filiadas nos casas previstos neste Estatuta;
I) eleger 05 delegados e as delegadas ao Encontro Estadual.

Art. 77. 0 Encantro
convoca~ao
Municipal,

Municipal

da maioria

ocorrera

dos membros

Art. 78. 05 Diret6rios
Clmara

da Comissao

Executiva

neste Estatuto,

Municipal,

por

ou do Diret6rio

ou ainda por 1/3 (um ter~o) dos fiHados e filiadas no municipio.

Se~ao 11- Do Diret6rio

presidente

nos prazos e para 05 fins previstos

Municipal

Municipais

terao, no maximo, 43 (quarenta

eleito, ou presidenta,

e 0 vereador,

e tres) membros efetivos,

ou vereadora,

mais

0

lider da bancada do Partido na

Municipal.

§111: Em caso de vacancia ou impedimento,

0 suplente do Diret6rio

sera convocado

na ordem de

coloca~ao na respectiva chapa.
§2!!: A posse dos membros
correspondente,

dos Diret6rios

Municipais

eleitos

ocorrera

no dia do Encontro

que sera realizado apos 0 Processo de Elei~6es Diretas (PED),

Art. 79. Sao as seguintes as atribuic;:6es do Diret6rio

Municipal:

a) escolher a Comissao Executiva Municipal;
b) estabelecer

a posi~ao do Partido em relac;:ao as questoes polfticas de ambito

municipal

e

0

plano de a~ao em estrita observancia das orienta~6es emanadas das instancias superiores;
c) encaminhar

a elabora~ao e a aprovac;:ao do or~amento

d) manter em dia a contabilidade
anual e da presta~ao de contas

e) manter em dia os livros de contabilidade

f) aplicar aos filiados ou filiadas

anual;

e garantir a elaborac;:ao, a aprovac;:ao e a entrega do balanc;:o

a Justic;:aEleitoral
a

com c6pia para a instancia estadual;

(diario e caixa);

sec;:aa municipal

as san«;5es disciplinares

previstas

neste

Estatuto;
g) convocar a Encontro Municipal

nos termos deste Estatuto;

h) destituir

a Comissao

parcialidade

au em desacordo com os principios partidarias;

i) aprovar a constitui~ao

de Etica Municipal

nos casos em que esta esteja

atuando

com

de Nucleos organizados em ambito municipal;

j) convocar plebiscitos, referendos, previas eleitarais e consultas aos filiados e filiadas no ambito
municipal;
k) convocar 0 prefeito

ou prefeita,

os secretarios ou secretarias

bem como a bancada de vereadores
condutas nos respectivos
I) estabelecer

diretrizes

e vereadoras,

para obter

municipais filiados ao Partido,
esclarecimentos

sobre suas

Poderes;
para a atua~ao dos vereadores

e das vereadoras

do Partido na Cimara

Municipal;
m) cumprir e fazer cumprir as deliberac;:oes do Encontro Municipal, as deliberac;:5es dos
respectivos Encontros Estaduais, Encontro Nacional ou Congresso, supervisionando
a vida do
Partido em ambito municipal;
n) julgar os recursos contra atos e decis6es da Comissao Executiva Municipal;
0) aprovar resoluc;:oes sabre materia de sua competencia;
p) credenciar

delegados, ou delegadas, perante a Justi«;a Eleitoral;

q) ajuizar representa~ao perante a Justic;:a Eleitaral para decreta~ao de perda de mandata
vereador, au vereadora, observadas as disposi~6es previstas neste Estatuto;
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r) informar

e atualizar os filiados e as filiadas sobre politicas, propostas,

t) determinar

atividades

publica~6es, materia is

0 encaminhamento

contribuj~6es

dos filiados

a popula~ao;

abertas

a Secreta ria Nacional

e das filiadas,

inclusive

confian~a, bem como de dirigentes partidarios

de Finan~as e Planejamento

dos ocupantes

do municipio,

de todas as

de cargos eletivos

e de

para que a cobran~a e distribui~ao

dos valores sejam efetuadas pelo Sistema de Arrecada~ao de Contribui~6es

Estatutarias (SACE),

nos termos das disposi~6es previstas neste Estatuto.
u) organizar amplas campanhas de arrecada~ao financeira;

v) efetuar todos os procedimentos

relativos ao cadastro de filiados e de filiadas, estabelecidos

neste Estatuto;
x) realizar ao menos 4 (quatro) atividades por ano, uma em cada trimestre,

para a apresenta~ao

do Partido aos novos filiados e filiadas, nos termos previstos no artigo 8Q;

•

w) realizar as atividades a que se refere
possa ser considerado

Art. 80. 0 Diretorio

0 artigo 26, § 32, letra "a", para que 0 filiado ou filiada

apto a votar no PED;

Municipal

reunir-se-a ordinaria e mensalmente,

sem necessidade de convoca~ao,

em dia, hora e local previa mente estabelecidos.

Art.

° Oiret6rio

81. Extraordinariamente,

Municipal

reunir-se-a

sempre

que

necessarlO,

por

convoca~ao da Comissao Executiva Municipal ou por 1/3 (urn ter~o) de seus membros, ou, ainda,
por 1/3 (urn ter~o) dos Nucleos ou Diretorios

Zonais existentes em ambito municipal.

Se~ao 111- Da Comissao Executiva Municipal
Art. 82. A Comissao Executiva Municipal
eleito,

ou presidenta,

tera, no mlnimo,

uma vice-presidencia,

sete membros,

e as Secretarias

Planejamento,

de Formac,:ao PoHtica, de Comunica~ao, de Movimentos

au vereadora,

I[der da Bancada Municipal,

membros

do respectivo

b) executar

maximo

de Finan~as e

Populares, e 0 vereador,

de um 1/3 (um ter~o) dos

Diretorio.

Art. 83. A Comissao Executiva Municipal
a) propor ao Diret6rio

ate 0 limite

sendo urn 0 presidente

de Organiza~ao,

Municipal

tera as seguintes atribui~oes:

a cria~ao de Nucleos;

as deliberac,:5es do Encontro

Municipal,

do Diretorio

Municipal

e das demais

instancias superiores;
c) convocar, em carater extraordinario,
d) convocar 0 Encontro Municipal,

0 Diret6rio

ou formalizar

Municipal;

sua convocac,:ao, nos termos deste Estatuto, no

prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento
e) convocar

a bancada

esclarecimentos
f) solicitar

a

de vereadores

e vereadoras

do pedida;
para

adotar

orientac,:6es

au obter

sobre a atuac,:ao na Camara Municipal;

Comissao Executiva Estadual a anota~ao do Diretorio

Municipal

perante a Justi~a

Eleitoral.
g) encaminhar

a Secreta ria

Nacional de Financ,:astodas as contribui~6es

dos filiados e filiadas,

inclusive de ocupantes de cargos eletivos e de confianc,:a, bem como de dirigentes partidarios
do municipio, para que a cobranc,:a e distribui~ao dos valores sejam efetuadas pelo Sistema de
Arrecadac,:ao de Contribuic,:5es Estatutarias
Estatuto.
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a cada 15 (quinze) dias

sempre que convocada por 2/3 de seus membros.

Se~ao IV - Dos Diretorios

Zonais

Art. 85. Nas capitais dos estados com mais de 500.000 (quinhentos
com mais de 1.000.000

(um milhao)

de eleitores

e

mil) eleitores

obrigatoria

enos municipios

a organiza~ao

de Diretorios

Zonais.

Art. 86. Os Diret6rios
correspondem,

Zonais terao, no maximo, 14 (quatorze)
no ambito do respectiv~ Zonal,

membros efetivos e suas atribui~i5es

as atribui~6es

dos Diret6rios

Municipais.

Parcigrafo unico: As disposi~i5es estabelecidas nas Se~5es I, 11 e III do Capitulo IV deste Titulo aplicamse aos 6rgaos correspondentes

na esfera do Zonal, com e)(ce~ao das letras "(, (lk" e (/t", do artigo

79.
Art. 87. Compete aos Diret6rios

Zonais, alem das atribui~oes do artigo anterior:

a) eleger sua Comissao Executiva Zonal;
b) cumprir e fazer cumprir 0 Programa, 0 Estatuto e as metas programaticas
c) manter em dia 0 cadastramento

de a~ao partida ria;

dos filiados e filiadas do Zonal, de acordo com as disposi~6es

deste Estatuto;
d) participar

das campanhas politicas de acordo com a orienta~ao

e) participar

dos movimentos

de comunidades

das instancias superiores;

locais;

f) definir as questoes especificas no ambito do Zonal;

a Secreta ria Nacional

g) determinar

a encaminhamento

contribui~6es

dos filiados e das filiadas do Zonal, para que a cobran<;:a e distribui<;:ao dos valores

de Finan<;:ase Planejamento

sejam efetuadas pelo Sistema de Arrecada~ao de Contribui<;:6es Estatutarias

de todas as

(SACE), nos termos

das disposir;5es previstas neste Estatuto;
h) realizar ao menos 4 (quatro) atividades por ano, uma em cada trimestre,

para a apresentar;ao

do Partido aos novos filiados e filiadas, nos termos previstos no artigo 8Q;
a que se refere 0 artigo 26, § 3Q, lena "a", para que 0 filiado ou filiada

i) realizar as atividades
possa ser considerado

a Comissao

Art. 88. Compete
a} convocar

Executiva Zonal, ressalvado 0 disposto no paragrafo unico do artigo 86:

Encontro Zonal;

0

b executar atividades
c) registrar

apto a votar no PED.

0 Diret6rio

especificas definidas

pelo Diret6rio

Zonal e a respectiva

Zonal;

Comissao Executiva junto

ao Diretorio

Municipal

correspondente;
d) promover

campanhas de filia~ao partida ria e de alistamento

e) participar

das campanhas politicas, apoiando a a<;:aodo respectivD Diretorio

f} integrar-se

aos movimentos

periodicamente

i) encaminhar

a Secretaria

Municipal;

de base locais;

g) informar e atualizar todos as filiados
materiais e demais iniciativas do Partido;
h} viabilizar

eleitoral;

e filiadas

atividades abertas

sobre politicas,

propostas,

publicar;6es,

a popula<;:ao;

Nacional de Finan<;:ase Planejamento

as contribui<;:6es dos filiados e

das filiadas, para que a cobran<;:a e distribui~ao dos valores sejam efetuadas pelo Sistema de
Arrecada<;:ao de Contribui<;:6es Estatutarias (SACEJ, nos termos das disposi<;:6es previstas neste
Estatuto.
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Se~ao V - Da Bancada de Vereadores

Art. 89. A Bancada de Vereadores e Vereadoras constitui a instancia de ar;:ao parlamentar

do Partido,

no ambito municipal.

Art. 90. A Bancada de Vereadores e Vereadoras indicara, por maio ria de votos,
enquanto
Diretorio
Paragrafo

estiver

no exercfcio

da lideran~a,

lugar reservado,

0 seu lider, que tera,

com direito

a voz e voto,

no

e na respectiva Comissao Executiva Municipal.

unko:

a

Em caso de empate na indicar;:ao a que se refere esse artigo, cabera a escolha

Comissao Executiva Municipal.

Art. 91. Os projetos, de auto ria dos vereadores e vereadoras ou dos prefeitos e prefeitas, de grande

•

relevancia
deverao

publica

submete-Ios
Pariigrafo

ou repercussao

ser examinados

social, antes de serem apresentados

pela Comissao

Municipal,

a

Camara Municipal

que, a seu criterio,

podera

a ampla discussao no Partido.

unico: Em caso de necessidade

vereador

Executiva

ou vereadora

de apresentar;:ao de projeto

devera encaminhar

decidira sobre sua divulga~ao ao conjunto

Art. 92. A Bancada de Vereadores

justificativa

a

em regime de urgencia,

Comissao Executiva Municipal,

0

que

do Partido.

e Vereadoras

podera solicitar

a

Comissao Executiva Municipal

reuniao especifica para obter orientar;:6es ou dar explicar;:6es sobre sua conduta na Camara.

Se~ao VI - Da Juventude

Art. 93. A Juventude

do PT

do PT (JPT)

e

a instancia

partida ria dos filiados

e das filiadas

diferentes

sociais.

Paragrafo

movimentos

(mica: Poderao participar

deliberat;ao,

partida ria com objetivo

jovens,

visando

um dialogo

de organizar
e intervenr;:ao

a atuar;:ao
junto

aos

da diret;ao da JPT, bem como de seus espar;:os de discussao e

filiados e filiadas ao Partido com ate 29 (vinte e nove) anos de idade.

Art. 94. A eleit;ao das instancias de diret;ao sera realizada a cada 2 (dois) anos, observadas as normas
definidas em Regimento
delibera~ao

pr6prio a ser aprovado no Congresso da JPT e submetido

a discussao

e

da instancia nadonal de diret;ao do Partido.

Paragrafo unico: 0 Regimento
estrutura e funcionamento
correspondentes,

a que se refere esse artigo devera conter normas para organiza~ao,
da JPT em todos os niveis, sua rela~ao com as dire~6es partidarias

eo investimento

a JPT, devidamente

a ser destinado

vinculado

a um plano de

trabalho.

CAPiTULO
DO DIRETORIO

MUNICIPAL

V

DAS CAPITAlS E DOS MUNICIPIOS

COM MAIS DE UM MILHAO

DE ELEITORES E DEMAIS ORGAOS NO MESMO

Art. 95. Os Diret6rios

Municipais

com Zonais terao,

efetivos, mais 0 presidente eleito, ou presidenta,
do Partido na respectiva Camara Municipal.

no maximo,
e

0

NfVEL

43 (quarenta

vereador, ou vereadora,

e tres) membros
lider da Bancada
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Art. 96. As atribuir;5es dos Diret6rios Municipais das capitais e dos Diretorios Municipais com Zonais
e das respectivas Comiss5es Executivas correspond em as atribuir;oes dos Diretorios
na esfera dos municfpios, conforme

Municipais

normas previstas neste Estatuto.

;

Art. 97. AiE~mdas atribuir;6es do artigo anterior, compete aos Oiretorios Municipais com Zonais:
a) escolher a respect iva Comissao Executiva;
b) aplicar

sanc;oes disciplinares

aos militantes

obedecidas as normas estabelecidas
c) representar

destacados

municipio

no ambito

0 Partido, par intermedio

de seu presidente

ou presidenta,

ou por outro membro

inclusive perante a Justir;a Eleitoral;

as regioes da capital com mais de 500.000 (quinhentos

com mais de 1.000.000 (um milhao) de eleitores,

local, correspondentes

municipal,

neste Estatuto;

design ado, em questoes de interesse do municfpio,
d) estabelecer

para atuar

mil) eleitores,

ou do

de acordo com a realidade polltica

aos Oiretorios lonais, independentemente

da divisao geografica definida

pela Justir;a Eleitoral;
e) nomear as Comissoes Provisorias lonais,

f) intervir

nos Diretorios

Encontros lonais,

obedecido

Zona is, ou dissolve-los,

0 disposto

por iniciativa

obedecidas as normas estabelecidas

no item anterior;
propria

ou por proposta

dos

neste Estatuto;

g) reconhecer os Diret6rios Zonais eleitos nos termos deste Estatuto;
h) solicitar

a Comissao

Executiva Estadual a anotar;ao do Diretorio

Municipal

com Zonal perante

a Justic;a Eleitoral.

Art. 98. As disposir;oes estabelecidas
aos orgaos correspondentes
Paragrafo unico:

0 Encontro

nas Se~5es II, III, IV e V do Capitulo IV deste Titulo aplicam-se

na esfera da capital e dos municipios

Municipal da Capital ou Municipal

nos Encontros

Zonais,

com Zonais.

com Zonal compoe-se

aplicando-se,

no que

couber,

eleitos

estabelecidas

na Ser;ao I do Capitulo IV deste Titulo, com exceyao da letra 'T' do artigo 76.

CAPfTULO VI
DA ORGANIZA<;AO DO PARTIDO EM NrVEL ESTADUAL
•

dos delegados

e delegadas

Art. 99. 0 Partido, em ambito estadual, compoe-se das seguintes insUlncias e orgaos:
A) Instancias:
1- Encontro Estadual;
II - Oiretorio

Estadual;

111- Comissao Executiva Estadual;
IV - Setoriais Estaduais;
V - Juventude

do PT.

B) 6rgaos:
1- Bancada de Oeputados Estaduais;

11- Comissao de Etica Estadual;
111- Conselho Fiscal Estadual;
IV - Ouvidoria

Estadual;

V - Conselho de Assuntos Disciplinares;
VI - Macros e Microrregioes.

Se~ao I - Do Encontro

Estadual

000104

as disposiyoes
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Art. 100. Constituem

0 Encontro

Estadual os delegados e delegadas eleitos nos Encontros Zonais e

Municipais.

Art. 101. 0 Encontro Estadual reunir-se-a:
I - nas datas estabelecidas

pelo Diretorio

Estadual, observado

0

Calendario

Nacional,

para

elei<;:ao dos delegados, das delegadas e suplentes ao Encontro Nacional;
II - mediante

convoca<;:ao da Comissao Executiva Estadual, para escolha dos candidatos

e das

candidatas a cargos eletivos na esfera estadual;
III - para apreciar 0 relatorio
IV - convocar

da gestao do Diretorio

Estadual;

novo Processo de Elei<;:aoDireta (PED) a ser realizado

no prazo maximo de 90

(noventa) dias apos a data do Encontro para eleger a dire~ao estadual correspondente,

quando

a proposta tiver sido aprovada p~r 2/3 (dais ter<;:os) dos delegados e delegadas eleitos.

•

V - para aprovar os pianos e metas de a<;:aodo Partido em ambito estadual, inclusive diretrizes
pofiticas de atua<;:ao dos deputados ou deputadas e do governador
observancia

do Programa, do Estatuto e das diretrizes

Art. 102.0 Eneantro Estadual Extraordinario
Diretorio

ou governadora,

com est rita

emanadas das instancias superiores.

oeanera mediante

convoca~ao da maioria absoluta do

Estadual, de 1/3 (um ter<;:o) dos delegados e delegadas ao proprio Encontro, ou de 1/3

(um ter<;:o) dos Diretorios

Municipais.

Se~ao 11- Do Diretorio Estadual e demais orgaos estaduais
Art. 103.0 numero
Diretorio

de membros

Nacional,

maximo, 80 (oitenta)
ou deputada,

dos Diretorios

proporcionalmente

Estaduais sera fixado a cada 4 (quatrol

ao numero

de eleitares

membros efetivos, mais 0 presidente

anos pelo

de cada estado e sera de, no

eleito, ou presidenta,

e 0 deputado,

lider da Bancada do Partido na Assembleia Legislativa do respectiva estado.

Art. 104. As atribui~6es

dos Diretorios

na esfera estadual, as atribui~6es

Estaduais e respectivas Comiss6es Executivas correspondem,
das instancias municipais na esfera dos municfpios,

conforme

normas previstas neste Estatuto.

Art. 105_ Compete aos Diretorios
I - aplicar

Estaduais, alem das atribui~i5es do artigo anterior:

san<;:6es disciplinares

aos militantes

destacados

para atuar

no ambito

estadual,

observadas as normas deste Estatuto;

11- intervir nos Diretorios Municipais e Municipais com Zonais, par iniciativa propria, obedecidas
as normas deste Estatuto;

111- reconhecer os Diretorios Municipais e Municipais com Zonais;
IV - convocar

a Encontro

Estadual ou Nacional,

nos termos

das disposi<;:oes previstas

neste

Estatuto;
V - determinar 0 encaminhamento
a Secreta ria Nacional de Finan~as e Planejamento de todas
as contribui~5es dos filiados e das filiadas, inclusive dos ocupantes de cargos eletivos e de
confian~a, bem como dos dirigentes

partidarios

do Estado, para que a cobran~a e distribuir;ao

dos valores sejam efetuadas pelo Sistema de Arrecadar;ao de Contribuir;6es
nos termos das disposi<;:6es previstas neste Estatuto.

Estatutarias

(sACE),

Q3\
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L----.---Art. 106. A Comissao Executiva Estadual tera, no minima,
vice-presidencia,

as Secretarias

Geral,

0 presidente

eleito ou presidenta,

de Finan~as e Planejamento,

Formar;ao Politica, de Comunicar;ao e de Assuntos Institucionais,

de Organiza~ao,

e 0 deputado,

uma
de

ou deputada,

Ifder da Bancada na Assembleia Legislativa.

Art. 107. As atribuir;6es

da Comissao Executiva Estadual sao as seguintes, ressalvado 0 disposto no

artigo 104:

1- executar as deliberar;6es do Diretorio Estadual;
11- convocar reunioes do Diret6rio

111- convocar
IV - proceder

0 Encontro

Art.

Estadual;

a anotar;ao

das Capitais, Municipais

108. As disposir;6es
correspondentes

Estadual;

do pr6prio

Diret6rio

Estadual, dos Diret6rios

Municipais,

Municipais

aplicam-se

aos orgaos

com Zonais e Zona is perante a Justi<;a Eleitoral.

estabelecidas

nos Capitulos

IV e V deste Titulo

na esfera estadual.

Art. 109. As disposir;6es relativas

a convoca<;ao do Diret6rio

da Comissao de Etica aplicam-se ao Diret6rio

Municipal

e aquelas referentes

a elei~ao

Estadual.

CAPITULO VII
DA ORGANIZA~AO DO PARTIDO EM NIVEL NACIONAL
Art. 110. 0 Partido, nacionalmente,

comp6e-se das seguintes instancias e orgaos:

A) Instancias:

1- Congresso Nacional;
11- Encontro Nacional;
III - Diret6rio

Nacional;

IV - Comissao Executiva Nacional;
V - Setoriais Nacionais;
VI-Juventude

do PT.

B) 6rgaos:
1- Bancadas Parlamentares;
11- Conselho Fiscal Nacional;
III - Comissao de Etica Nacional;
IV - Ouvidoria

Nacional;

V - Conselho de Assuntos Disciplinares;
VI- Fundar;ao Perseu Abramo;
VII- Macrorregioes

Nacionais;

VIII- Escola Nacional de Formar;ao.

Se~ao I - Do Encontro

Nacional

Art. 111. Constituem 0 Encontro Nacional do Partido os delegados e delegadas eleitos no PED oU nos
Encontros Estaduais.

Art.

112.0 Encontro

Nacional ocorrera ordinaria mente:
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1- nas datas estabelecidas pelo Diretorio Nacional e por convoca~ao deste;
II - mediante

convoca~ao

da Comissao Executiva Nacional,

Presidencia e Vice-Presidencia

para escolha dos candidatos

da Republica e defini~ao do posicionamento

do Partido frente

a

as

elei~oes nacionais;

111- para apreciar
IV - convocar

0 relatorio

da gestao do Diretorio

Nacional;

novo Processo de Elei~ao Direta (PED) a ser realizado

no prazo maximo de 90

(noventa) dias ap6s a data do Encontro para eleger a dire~ao nacional, quando a proposta tiver
sido aprovada por 2/3 (dois ter~os) dos delegados e delegadas eleitos.
V - para apreciar, em grau de recurso, delibera~ao do Diretorio Nacional que destituir

Comissao

Executiva Estadual;
VI- para aprovar os pianos e metas de a~ao do Partido, inclusive diretrizes politicas para atua~ao
dos representantes

eleitos pela legenda do Partido;

Art. 113.0 Encontro Nacional Extraordinario

ocorrera mediante convoca~ao da maioria do Diretorio

Nacional, de 1/3 (um ten;:o) dos delegados e das delegadas a este Encontro, ou de 1/3 (urn ter~o)
dos Diretorios

Estaduais.

Se~ao 11- Do Diretorio

Nacional e demais orgaos nacionais

Art. 114. 0 numero de membros do Diretorio
sera de, no maximo,
presidenta,

90 (noventa)

0 presidente

Senado e 0 deputado,

Art. 115. As atribui~5es

Nacional sera fixado pelo proprio Diretorio

membros

efetivos,

rnais 0 presidente

de honra, 0 senador, ou senadora,

ou deputada,

do Diretorio

Nacional e

nacional eleito,

ou

lider da Bancada do Partido no

lider da Bancada na Camara Federal.

Nacional e da respectiva Comissao Executiva correspondern,

esfera federal, as atribui~5es dos Diretorios

Municipais

e Estaduais, conforme

na

norm as previstas

neste Estatuto.

Art. 116. Alem das atribui~6es do artigo anterior,

compete ao Diretorio

Nacional:

1- aplicar san~6es disciplinares aos filiados ou filiadas, nos termos estabelecidos

neste Estatuto;

11- intervir nos Diret6rios Estaduais, por iniciativa propria ou por decisao do Encontro Nacional,
obedecidas

as norm as deste Estatuto;

111- destituir os Diretorios Estaduais, por iniciativa propria ou por decisao do Encontro Nacional,
obedecidas

as condi~6es deste Estatuto;

IV - julgar recursos das decis5es de Diret6rios

Estaduais que dissolverem

Diretorios

Municipais;

V - fixar a data dos Encontros Municipais, Zonais, Setoriais, Estaduais, Nacional ou do Congresso
Nacional;
VI - manter rela~5es internacionais

por intermedio

de suas instancias de dire~ao;

VII- definir, a cada 4 (quatro) anos, 0 numero de membros dos Diretorios

Estaduais, Municipais

e Zonais;
VIII - cobrar as contribui~5es dos filiados e das filiadas, dos ocupantes de cargos eletivos e de
confian~a, bern como dos dirigentes partidarios,
atraves do Sistema de Arrecada~ao de
Contribui~5es

Estatutarias

(SACE).

IX - garantir as repasses estatutarios

para as instancias inferiores e orga nizar arnplas campanhas

de arrecada~ao;
X - administrar
partidarios;

a institui~ao

partida ria ern conformidade

com os princfpios

constitucionais

e
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XI- encaminhar

a elaborac;:ao e a aprovac;:ao do orc;:amento anual; manter em dia a contabilidade

e garantir a elaborac;:ao, a aprovac;:ao e a entrega da prestac;:ao de contas
XII- zelar pela utilizac;:ao apropriada

a Justic;:aEleitoral;

da imagem do Partido, por seu patrimonio,

sua sede e suas

marcas de identificac;:ao publica;
XIII - defender

a instituic;:ao e suas lideranc;:as das of ens as, calunias e qualquer

uso inadequado

do nome, da imagem e dos simbolos;
XIV - orientar,
estatutarias

assessorar

referentes

e apoiar

a integridade

as demais

instancias

Art. 117. A Comissao Executiva Nacional tera, no mlnimo,
vice-presidencias

no cumprimento

politica, administrativa

0 presidente

que poderao receber responsabilidades

Geral, de Organizac;:ao, de Financ;:as e Planejamento,

e financeira

das obrigac;:6es

da instituic;:ao.

eleito ou presidenta,

cinco

tematicas ou regionais, as Secretarias
de Formac;:ao Politica, de Movimentos

Populares, de Comunicac;:ao e de Relac;:6esInternacionais,

e os lideres das Bancadas na Camara

dos Oeputados e no Senado Federal.
§1!!: A direc;:ao nacional constituira,
de

Relac;:6es Internacionais,

ainda, Secretarias de Comunicac;:ao, de Assuntos Institucionais,
de Desenvolvimento

Secretarias Setoriais e outras, conforme
§2!1: Os membros

seja

0

Economico,

entendimento

da Executiva Nacional tem preferencia

de Coordenac;:ao

Regional,

de seus membros.

para ocupar as Secretarias

do Diretorio

Nacional.
§3!!: Os membros
diretoria

da Executiva

Nacional

nao poderao

ocupar,

concomitantemente,

cargos na

executiva da Fundac;:ao Perseu Abramo.

Art. 118. A Comissao Executiva Nacional,

ressalvado a disposto

no artigo

115, tera as seguintes

atribuic;:6es:

1- executar as delibera~6es do Diret6rio Nacional;
II - convocar reuni5es do Diret6rio

111- convocar

0

Encontro ou

0

Nacional;

Congresso Nacional;

IV - solicitar perante a Justic;a Eleitoral a anotac;ao de seus membros e do Diretorio

Art.

119.

As disposic;6es

correspondentes

estabelecidas

no

CapitUlo

VI deste

Titulo

aplicam-se

Nacional.

aos orgaos

na esfera nacional.

Se~ao 111- Da Funda~ao Perseu Abramo
Art.

120. A Fundac;ao Perseu Abramo
Trabalhadores
Partido,

com 0 objetivo

bem como estimular

e

entidade

de aprofundar
e promover

de direito

a investigac;:ao e

cultural, sobre as grandes questoes da atualidade
Paragrafo unico: Sempre que a sua natureza a permitir,
atividades em conjunto

Art.

privado

instituida

a discussao dos fundamentos
0

debate

pelo Partido

dos

doutrinarios

do

ideologico,

politico

e

brasileira e mundial.
a Fundac;ao Perseu Abramo buscara realizar

com instancias do Partido dos Trabalhadores.

121. A Fundac;:ao Perseu Abramo tem personalidade juridica e Estatuto pr6prios, devendo
observar no desenvolvimento
de suas atividades as principios e as diretrizes gerais do Partido
dos Trabalhadores.

§lg: 0 Estatuto da Fundac;:ao Perseu Abramo devera ser aprovado pelo Diret6rio
por maioria de votos de seus membro·s.

Nacional do Partido,

§2!!: Qualquer alterac;ao no Estatuto a que se refere a paragrafo anterior devera ser aprovada pela
maioria de votos dos membros do Diret6rio Nacional do Partido, ouvido 0 Conselho Curador da
Fundac;ao.
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pro posta de altera~ao de seu respectivo

do Diret6rio Nacional do Partido, nos termos do disposto () (\ \)

no paragrafo anterior.

Art.

122. Sao 6rgaos

da Funda~ao:

1- 0 Conselho Curador;
II - a Diretoria Executiva;
§1!!: 0 Estatuto da Funda~ao Perseu Abramo dispora sobre a composi~ao destes orgaos bem como
sobre a competencia

de cada um de seus membros e sabre a dura~ao dos seus mandatos.

§2!!: 0 Conselho Curador e a Diretoria Executiva serao designados pelo Diretorio

Nacional do Partido

por maioria de votos de seus membros.
§3!!: Em caso de falta grave, qualquer
maioria de votos do Diret6rio
§4!!:

Para efeito

do

procedimento

disposto

membro

no paragrafo

pr6prio, encaminhando

Art. 123.0 patrimonio
a) contribui~oes,

do Conselho Curador

podera ser destitufdo,

par

Nacional do Partido, ouvido 0 pr6prio Conselho da Funda~ao.
anterior,

0

Conselho

parecer ao Diretorio

Curador

devera

instaurar

Nacional.

e os recursos da Funda~ao Perseu Abramo serao constituidos

de:

subven~oes, convenios, legados, auxilios e outros recursos nos termos da lei;

b) bens e direitos que a eles venham a ser incorporados;
c) rendas provenientes

da presta~ao de servi~os e da explora~ao comercial

d) recursos provenientes

de seus bens;

do Fundo Partida rio, nos termos da lei.

Art. 124. Ate 0 final de abril de cada ana, a Funda~ao Perseu Abramo devera apresentar
anual sobre suas atividades
financeiras
Panigrafo

Nacional

do Partido

dos Trabalhadores,

relat6rio
inclusive

e administrativas.

unieo:

Diret6rio

ao Diret6rio

As contas anuais da Funda~ao Perseu Abramo

Nacional antes de serem encaminhadas

deverao

ser apresentadas

ao

aos 6rgaos de controle.

Se~ao IV • Da Escola Nacional de Forma~ao

Art. 125. A Escola Nacional de Forma~ao (ENF), parte constitutiva
orgao vinculado ao Diretorio

da Funda~ao Perseu Abramo,

e

Nacional do Partido e sera responsavel pela elabora~ao e execu~ao

da politica nacional de forma~ao do PT.
Paragrafo

unico: As diretrizes

e

0

regulamento

da ENF serao aprovados

pelo Diretorio

Nacional,

ouvido 0 Conselho Curador da Funda~ao Perseu Abramo.

Se~ao V - Do Congresso Nacional do Partido

Art. 126.0 Partido realizara, periodicamente,

Congressos Nacionais para analisar, discutir e deliberar

sobre sua atua~ao polftica, sobre questoes de ambito nacional, atualiza~ao do Programa, formas
de organiza~ao ou funcionamento
partid.hio.

Art. 127. Os Congressos serao convocados pelo Diretorio Nacional, a quem compete elaborar a
pauta, devendo ser antecedidos de Congressos Estaduais e Municipais, conforme criterios
definidos em Regulamento a ser estabelecido pelo proprio Diret6rio Nacional, que assegurem
ampla participa~ao

das bases partidarias.
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Se~ao VI - Dos Setoriais, Secretarias Setoriais e Grupos de Trabalho

Art. 128. Os Setoriais sao instancias
diferentes

movimentos

partidarias

que organizam

sociais, com tres finalidades

os filiados e as filiadas junto

aos

basicas:

a) motivar a organiza~ao partida ria de filiados e de filiadas petistas conforme

os movimentos

socia is

dos quais participam;
b) participar,

obrigatoriamente,

da elabora~ao de poifticas publicas no ambito partida rio como forma

de subsidiar programaticamente

a a~ao institucional

c) em cada setor, subsidiar a representa~ao

institucional

socia is, com as bancadas parlamentares

do Partido;
do PT nas suas rela~5es com os movimentos

e com os governos onde ha quadros do Partido.

Paragrafo unico: A qualquer tempo, de acordo com a avalia<;ao dos filiados e das filiadas de que trata
esse artigo, poderao ser extintos au criados outros Setoriais.

•

Art. 129. Os Setaria is podem se organizar

em ambito

municipal,

estadual

ou nacional,

mediante

autoriza<;ao das instancias de dire<;ao correspondentes,

§1!!; Somente

0 Encontro

Nacional podera instituir

partida ria reconhecidos

como nacionais,

§2!!: As Comiss5es Executivas Estaduais, Municipais
organiza~ao
prioritario

partidaria,

ou alterar a composi~ao dos setores de atua<;ao

poderao

aquele correspondente

instituir

e Zonais, bem como outros 6rgaos regionais de

setoriais

de atua<;ao do Partido,

aos setoriais nacionalmente

sendo considerado

ja organizados.

§3!!: As instancias de dire~ao, em todos os niveis, apoiarao a constitui~ao

de nucleos setoriais,

nos

termos deste Estatuto.

Art. 130. As Secretarias Setoriais, excetuadas as de Combate ao Racismo, Mulheres,
Ambiente

e Desenvolvimento,

Movimentos
(municipal,

Populares

Cultura,

e Politicas

e Sindical,

Setoriais

estarao

vinculadas

de cada instancia

Agraria, Meio

as Secretarias

de dire~ao

de

correspondente

estadual ou nacional).

§12: As instancias de dire~ao do Partido deverao viabilizar os recursos financeiros
funcionamento

regular dos Setoriais, prevendo,

recursos a serem destinados

nos or~amentos

para garantir

0

anuais a serem aprovados,

a a~ao setoria!.

§2!!: 0 mandato das Coordena<;oes Setoriais e das Secretarias Setoriais sera de quatro anos.

Art. 131. Os Setoriais e 5ecretarias Setoriais devem ter atuas;ao permanente,
formula~ao

e articula~ao

§1!!: 0 funcionamento

enquanto

instancia de

partidarias.

regular

mlnimo

dos setoriais

estara garantido

se forem

observadas

as

seguintes exigencias:
a) as Coordena~oes

Setoriais nacionais e estaduais, a cada ano, sao obrigadas a realizar, no minimo,

duas reunioes e uma plena ria dos seus integrantes;
b) As Coordena<;5es Setoriais municipais e os nuc!eos setoriais, a cada ano, sao obrigados a realizar,
no minima quatro reuni5es e duas plenarias dos seus integrantes;
c) as datas, horas e locais das reuni6es e plenarias dos integrantes,
comunicadas,

previamente,

acima referidas,

deverao ser

il instancia de dire<;ao correspondente.

§2!!: 0 descumprimento
ao disposto no paragrafo anterior podera acarretar a convoca~ao, pela
instancia de dire<;:ao correspondente,
de encontros extraordinarios
com a finalidade de
recompor a respectiva Coordena<;ao 5etorial.

Art. 132. 0 Diret6rio Nacional podera constituir Secretarias Setoriais, de forma permanente
temporaria, que expressem prioridades de organiza«;:ao de determinados setores.
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Paragrafo unico: As Secretarias Setoriais constiturdas pelo Diretorio

Nacional nao se aplica 0 disposto

no artigo 130.

° direito

Art. 133. Sera assegurado

a voz:

a) as Coordena<;:5es Setoriais, nas reunioes do Diret6rio

de nivel correspondente;

b) as Secretarias Setoriais, nas reunioes da Comissao Executiva do nrvel correspondentej
c) a Coordena~ao

Setorial, sempre que for pautado assunto relativo

a um Setorial em reuniao da

Comissao Executiva do nivel correspondente.

Se~ao VII - Dos Encontros Setoriais

Art. 134. Os Encontros Setoriais sao abertos

a participa~ao

de todos os filiados e filiadas que atuam

junto ao respectivo setor de miliUincia social, observados os seguintes pre-requisitos:
a) filia~ao ao Partido pelo prazo minima de um ana antes da data de realila~ao

do Encontro;

b) adesao setorial pelo prazo minimo de tres meses antes da data da realiza~ao do Encontro;
c) quita~ao das contribui~5es
§12: 0 Diret6rio

financeiras,

na forma do Estatuto.

Nacional devera fixar 0 calendario

nacional e as regras para os encontros

nacionais, estaduais e municipais que ocorrerao

setoriais

a cada quatro anos em carater ordinario,

ou em

outro periodo, extraordinariamente.
§2!!: Para ter direito

a

VOl

e voto no Setorial 0 filiado ou filiada devera fazer a respectiva

adesao

setorial, sendo-Ihe assegurada, ainda, a participa~ao em outro Setorial de sua preferencia,

nesse

caso apenas com direito a voz;
§32: Para efeito do disposto neste artigo, 0 Diret6rio
inclusive

atraves de meio eletronico,

preenchido

pelo interessado

definindo

Nacional devera regulamentar
formu lario nacional

e registrado junto ao Diret6rio

§4!!: As listagens das adesoes setoriais ocorridas

a adesao setorial,

proprio

que devera ser

Estadual correspondente.

no pars deverao ser, a cada ano, atualizadas

pela

instancia de djre~ao nacional;
§5!!: As dire~5es e delega~6es setoriais, em todos os nlveis, serao eleitas em Encontros a cada quatro
anos, de forma
definido

intercalada

pelo Diret6rio

a

realiza~ao do PED, conforme

calendario

Art. 135. As mulheres filiadas ao PT poderao atuar no Setorial de Mulheres
e poderao, ainda, optar pela participa~ao em Dutro setorial, igualmente

Art. 136. Filiados e filiadas com ate 29 anos de idade, com direito
poderao optar pela participa~ao

Art. 137. Os participantes
pela participa~ao

e Regulamento

a ser

Nacional.

em outro setorial igualmente

a VOl e voto

na Juventude

do PT,

com direito a voz e voto.

do Setorial de Combate ao Racismo com direito

em outro setorial igualmente

com direito a VOl e voto
com direito a voz e voto.

a voz e voto

poderao optar

com direito a voz e voto.

Art. 138. Os Encontros Setoriais Nacionais elegem os Coletivos e 0 Coordenador au Coordenadora
o Secreta rio ou Secreta ria Nacional; os Encontros Setoriais Estaduais elegem as Coletivos,
Coordenador
ou Coordenadora
e 0 Secretario ou Secreta ria Estadual, e os delegados
delegadas ao Encontro Setorial Nacional; os Encontros Setoriais Municipais
o Coordenador

ou Coordenadora

e 0 Secreta rio ou Secreta ria Municipal,

delegadas ao Encontro Setorial Estadual, na propon;ao

e
0

e

elegem os Coletivos,
e os delegados

a ser definida pelo Diretorio

Nacional.

e
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§1!?: as Encontros Setoriais Nacionais so podem ser realizados quando 0 Setorial tiver pelo menos
um ana de funcionamento

como

instancia

partida ria, contado

a partir

da autoriza~ao

da

Comissao Executiva Nacional.
§22: Os Encontros
respectivas

Setoriais

Comissoes

Encontros

Setoriais

ha

funcionamento
§3!!; 0 quorum

Estaduais e Municipais

podem

ser realizados

Executivas, sendo Que a elei~ao de delegados

de nivel superior

so podera ser autorizada

das

para as

aqueles que estiverem

em

mais de um ano;

para os encontros

e para a elei~ao de delegados

e delegadas

de Deficiencia e de Assuntos Indfgenas sera 50% (cinquenta

Portadores

par autoriza~ao
e delegadas

dos Setoriais de

por cento) inferior aos

dos demais setoriais.
§42: Os participantes

dos Encontros

obrigatoriamente,

0 Diretorio

Setoriais deverao

assinar lista de presen~a em que conste,

de origem do filiado ou filiada.

§5!!: Os secretarios ou secretarias dos Setoriais Estaduais, nao sendo membros efetivos do Diret6rio
Estadual correspondente,

terao assento, com direito a VOl, no Diretorio

Estadual e na respectiva

Comissao Executiva.
§6!?; 0 disposto no paragrafo anterior aplica-se aos secretarios ou secretarias dos Setoriais Nacionais
em rela~ao

a instancia

nacional de dire~ao.

§72: As delibera~5es dos Encontros Setoriais deverao ser encaminhadas
zonal, municipal,

ao Encontro do mesmo nivel,

estadual ou nacional, para que sejam obrigatoriamente

apreciadas.

TfTULO IV
DA ESCOLHA DOS CANDIDATOS OU CANDIDATAS AS ELEIc,;:OESPROPORCIONAIS
MAJORITARIAS

E

CAPfTULO I
NORMAS GERAIS
Art. 139. Em qualquer
periodo

eleitoral

proporcionais
Diret6rio

nivel, cabera
para

a

indica~aa,

e majoritarias,

Comissao Executiva ou ao Diret6rio
impugna~ao

e aprova~ao

devendo ser respeitado

correspondente

de candidaturas

0 calendario

abrir 0

as eleir;:5es

nacional estabelecido

pelo

Nacional.

Art. 140. Sao pre-requisitos

para ser candidato

ou candidata do Partido:

a) estar filiado ou filiada ao Partido, pelo men os, seis meses antes do pleito;
b) estar em dia com a tesouraria
c) assinar e registrar

do Partido;

em Cart6rio

0 "(ompromisso

Petista", de acordo com modele aprovado

Partidario

do Candidato

ou Candidata

pela instancia nacional do Partido, ate a realiza~ao

da Conven~ao Oficial do Partido.
§12: A assinatura
candidato

do "Compromisso

Partidario

do Candidato

ou Candidata

Petista" indicara que

0

ou candidata esta previa mente de acordo com as normas e resoluc;:oes do Partido, em

rela~ao tanto a campanha como ao exercfcio do mandato.
§22: Quando houver comprovado descumprimento de qualquer uma das clausulas do "Compromisso
Partida rio do Candidato ou Candidata Petista", assegurado 0 pleno direito de defesa a parte
acusada, 0 candidato _ou candidata sera passivel de puni~ao, que podera ir da simples
advertencia ate 0 desligamento do Partido com renuncia obrigatoria ao mandata.
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Art. 141. Nao podera se apresentar
cargo, 0 parlamentar

como pre-candidato

ou pre-candidata

para postular

que ja tiver sido eleito para tres mandatos consecutivos

Legislativa, e no caso do cargo de Senador ou Senadora,
para dois mandatos consecutivos

parlamentar

0

que ja tiver sido eleito

no Senado Federal.

Art. 142. A Comissao Executiva da instancia de dire~ao correspondente
de indica~ao a pre-candidatura

0 rnesmo

na mesma Casa,

se vier acompanhado

somente examinara

pedido

de assinaturas ou votos favoraveis de no

minimo:

1- Em

nivel Municipal:

A) ao cargo de vereador

ou vereadora:

A. a - 3 (tres) membros do Diret6rio
A. b -1 (um) Nucleo devidamente
A. c -1 (um) Diret6rio

Municipal;

ou

registrado junto

Zonal devidamente

registrado

a respectiva

dire~ao municipal;

ou

na respectiva dire~ao municipal;

A. d - 2,5% (dois e meio por centol do total de filiados ou filiadas, que participaram

ou
do ultimo

Encontro realizado no municipio.
B) ao cargo de prefeito

ou prefeita:

S. - 10% (dez por centol

do numero

de filiados ou filiadas, que participaram

do ultimo

PED

realizado no municipio;

11- Em nivel estadual:
Al ao cargo de deputado

ou deputada

estadual:

A. a -1/3 (um ter~o) dos membros do Diret6rio

Estadual; ou

A. b - 5% (cinco por centol das Comiss6es Executivas Municipais;

ou

A. c -1% (um por cento) dos filiados ou filiadas, no est ado; ou
A. d - Encontro Setorial Estadual.
Sl ao cargo de deputado

ou deputada federal:

B. a -1/3 (um terc;ol dos membros do Diret6rio

Estadual; ou

B. b - 5% (cinco por centol das Comiss5es Executivas Municipais;

ou

S. c -1% (um por centol dos filiados ou filiadas, no estado; ou
S. d - Encontro Setorial Estadual ou Nacional.
Cl ao cargo de senador ou senadora:

C. -10% (dez por cento) numero de votantes no ultimo PED no Estado;
D) ao cargo de governador

ou governadora

de estado:

D.- 10% (dez por centol numero de votantes no ultimo PED no Estado
III - Em nivel nacional:
A) ao cargo de Presidente ou Presidenta da Republica:
A.-10% (dez por cento) numero de votantes no ultimo PED no pais.
§12; Para suplentes e vice, aplicam-se as mesmas regras previstas neste artigo.
§2!!; As pre-candidaturas

proporcionais

deverao ser registradas

ate 90 (noventa)

dias quando

se

tratar de elei<;6es estaduais, e ate 60 (sessenta) dias quando se tratar de eleit;:6es municipais, da
data de realizaC;ao dos respectivos Encontros.
'
§3!!; 0 filiado, ou a filiada, podera subscrever pedido ou indicar ma'ls de um pleiteante
pre-candidatura.
§4!!; Quando

a escolha da candidatura

majoritaria

for efetuada

no Encontro

para qualquer

correspondente,

inscriC;ao dos nomes a serem submetidos a votac;ao devera estar assinada por, no minimo,
(dez por cento) do numero total de delegados ou delegadas eleitos para 0 Encontro.
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Art. 143: Cabera ao Encontro correspondente,
o numero de candidaturas
§1!!: Quando 0 numero
definidas

de pre-candidaturas

pelo respectivo

podera delegar

a

proporcionais

a luz da politica

Pesso<ls Juridic~
Fienu 3r·~ivad·-a coPi·3 taicrofilll(l,ja
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de alian\=as e da tatica eleitoral, decidir

a serem lan\=adas pelo Partido.
proporcionais

for menor ou igual ao numero de vagas

Diretorio,

a lista sera submetida

para aprova<;ao do Encontro,

que

dire~ao municipal

a indica.;ao de outros

nomes para complementa~ao

das

vagas.
§2!!; Quando 0 numero de pre-candidaturas
pelo respectivo
candidatas,

Diretorio,

for maior ao numero de vagas definidas

devera ser garantida a proporcionalidade

§3!!: As chapas deverao
primeiros

proporcionais

nao havendo consenso para a composi\=ao da lista de candidatos

ser pre-ordenadas,

e

at raves de vota~ao em chapas.

sendo indicados

como candidatos

e candidatas

os

da lista, de acordo com 0 numero de vagas a que cada chapa teve direito.

Art. 144. Ate lS (quinze) dias antes da realiza~ao do Encontro,
impugna~ao,

por escrito,

documentos

comprobatorios,

que imediatamente

de qualquer

notificara

podera ser apresentado

pre-candidatura,

a ser protocolado
0 pre-candidato

junto

a

acompanhado

pedido de

das razoes e dos

Comissao Executiva correspondente,

ou pre-candidata,

assegurando-Ihe

amplo dire ito

de defesa.
§1!!: Se for 0 caso, a Comissao Executiva podera solicitar relat6rio

a Comissao

de Etica ou Comissao

Especial ad hoc, indicada pela dire\=ao local.
§2!!: A decisao da Comissao Executiva sera adotada ad referendum

Art. 145. No Encontro, a Comissao Executiva apresentara
solicitadas,

relatorio

com sfntese das razoes das impugna.;oes,

do Encontro.

circunstanciado

das impugna~oes

da defesa, bem como dos pareceres e

decisoes.
§12: 0 Encontro votara cada uma das impugna~oes individualmente.
§2!!: Sera considerada

aprovada a impugnac;:ao que obtiver 3/4 (tres quartos) dos votos validos, desde

que as absten.;oes nao ultrapassem
§3!!: 0 Encontro pode delegar
das chapas de candidatos

Art. 146. Aprovado

49% (quarenta

a instancia

e nove por cento) dos presentes.

de direc;:ao correspondente

a complementa~ao

das vagas

ou candidatas proporcionais.

0 nome do filiado

ou filiada na lista de candidatos

e candidatas,

este nome 56

podera ser exclufdo:
a) por decisao de instancias superiores em grau de recurso;
b) por vontade expressa do proprio candidato ou candidata;
c) pela ocorrencia de fatos supervenientes,
amplo direito de defesa.

em caso de falta disciplinar

ou etica, assegurado

CAPITULO II
DAS PREVIAS ELEITORAIS
Art.

147. Havendo mais de um pre-candidato
au pre-candidata as elei~6es para Presidente
Presidenta da Republica, Governador ou Governadora, Senador ou Senadora, e Prefeito
Prefeita, sera realizada Previa Eleitoral.

ou
au

Art. 148. A Previa Eleitoral consiste na manifesta~ao preliminar dos filiados e das filiadas pelo voto
secreto deposita do em urna, organizada pela Comissao Executiva que assegurara:
a) a qualquer
Previa;

filiado e filiada 0 acesso a informa~6es

e listas necessarias para a realiza~ao da

J
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b) debates

e discussoes destinados

a esclarecer

os filiados e filiadas sobre as quest6es

em

disputa;
c) adequada

localiza~ao e descentraliza~ao

meios necessarios

das urnas para realiza~ao da vota~ao, bem como as

para rigorosa fiscaliza<;ao do pleito,

alem de rapidez e confiabilidade

na

apura<;ao dos votos.

Art. 149. As datas das Previas Eleitorais e do segundo turno, se houver, serao fixadas pela Comissao
Executiva de nivel correspondente,

de acordo com 0 calendario

coincidir com aquelas designadas para os encontros

Art. 150. Sera considerado

nacional, nao podendo jamais

do mesmo nivel.

apto a votar nas Previas 0 filiado,

ou filiada, que tiver, no minimo,

ana de filia<;ao partida ria e estiver em dia com suas contribui<;6es financeiras,

um

na forma deste

Estatuto.
Paragrafo

unico. Aplicam-se

que serao definidos

Art.

151. Nas previas

as previas eleitorais

pelo Diret6rio

eleitorais

0 artigo 27, excetuando-se

somente

poderao

ser considerados

propostas ou aos names de candidatos ou candidatas,

Art. 152. 0 resultado

da Previa Eleitoral e imperativo

a) em nivel municipal,

os prazos ali prev'lstos

Nacional, e os artigos 28, 29 e 30 deste Estatuto.

excluidos

05

validos

e sera homologado

houver comparecimento

minimo

os votos dados as

votos brancos e nulos.

pelo Encontro quando:

de 25% (vinte e cinco por cento) do

numero de votantes do ultimo PED;
b) em nivel estadual,
(cinquenta

for observado

c) em nivel nacional, for observado
(cinquenta

0 disposto

na letra lIa" deste artigo em pelo menos 50%

por cento) dos municfpios aptos no Estado;
0 disposto

na letra lib" deste artigo em pelo menos 50%

por cento) dos estados aptos.

Art. 153. Nao sera considerado
por cento)

valido

dos votos farem

0

resultado da Previa Eleitoral quando mais de 50% (cinquenta

brancos ou nulos, cabendo

ao respectivo

Encontro

as decis6es

correspondentes.

Art. 154. 0 Diret6rio

de nivel correspondente

podera, em carater excepcional,

deliberar

pela nao

realiza~ao de previas, por decisao de 2/3 (dais ter<;os) de seus membros.
§1!!: 0 carater excepcional
serao definidos

e a data limite para convoca~ao da reuniao a que se refere este artigo

pela instancia nacional de direc;:ao.

§2!!: Para efeito do disposto neste artigo, a escolha da candidatura

majoritaria

devera ser realizada

em Encontro de Oelegados e de Delegadas, por votac;:ao secreta, e os delegados ou delegadas
somente poderao ser eleitos apos a realiza<;ao da reuniao do Oiretorio

a que se refere

0

"caput"

deste artigo.
§3!!: Havendo mais de uma pre-candidatura
governador
correspondente

ou

aos cargos de vice·presidente

vice-governadora,

vice-prefeito

escolher 0 candidato

ou candidata

ou

vice-prefeita,

ou vice-presidenta,
cabera

ao

vice-

Encontro

por voto em urna, sendo eleito aquele que

obtiver a maior numero de votos.
§4!!: Havendo mais de 2 (duas) candidaturas, devera ser realizado segundo turno entre os dois mais
votados, desde que nenhuma delas tenha atingido mais de 50% (cinquenta par cento) dos votos
validos.

(l!ff
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Art. 155. Quando 1/3 (um terr;o), no minimo, dos membros do Diret6rio
Comissao Executiva apresentar
do Partido,

0

Encontro

proposta de apoio a candidato

devera anteceder

a realizar;ao

nQ 000102341 ern14/08/2017.

0

correspondente

majoritario,

ou de sua

ou candidata, fora

da Previa Eleitoral,

para que sejam

definidas a politica de alianr;as e a tatica eleitoral.

TiTULO V
DA ESCOlHA OFICIAl

DOS CANDIDATOS

OU CANDIDATAS

As

ELEIC;OES E

DELIBERAC;AO SOBRE COllGAC;OES
CAPiTULO

I

DAS CONVENC;OES
Art. 156. As Convenr;6es Oficiais destinadas a deliberar
e coligar;6es,

observado

0 disposto

sobre a escolha de candidatos

na Lei Eleitoral

Eleitoral, serao realizadas de acordo com as normas estabelecidas
§1!!: As Convenr;6es Oficiais deverao, obrigatoriamente,
adotadas

nos Encontros

realizados

nos termos

ou candidatas

e nas Resolur;6es do Tribunal
homologar

Superior

no presente Capitulo.

as decisoes democraticamente

deste Estatuto

e nas demais

resolur;oes

da

instancia nacional do Partido.
§2!!: As Convenr;6es Oficiais que na~ cumprirem

0

disposto no paragrafo anterior serao anuladas pela

Comissao Executiva da instancia superior correspondente,

aplicando-se

0 disposto

no artigo 159

deste Estatuto.

Art. 157. As Convenr;6es

Oficiais deverao

ser realizadas no perfodo

estabelecido

eleitoral em vigor, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto e rubricado

pela legislar;ao

pela Justir;a Eleitoral.

Art. 158. A Convenr;ao sera convocada pela respectiva Comissao Executiva e podera ser rea lizada em
qualquer dia da semana e pelo perfodo necessario as deliberar;6es.
§1!!: Constituem

a Convenr;ao os membros da Comissao Executiva do mesmo nivel correspondente.

§2!!: A Conven~ao podera instalar-se com a presenr;a de qualquer
deliberar;6es

somente

§3!!: A Conven~ao

sera presidida

por qualquer

devera assinar a ata juntamente
trabalhos

numero de convencionais,

mas as

poderao ser tomadas, por, no minimo, 50% do total de convencionais.
com

0

membro

da respectiva

Comissao Executiva,

secreta rio ou secreta ria nomeado no ate para auxiliar

que
05

convencionais.

§4!!: 0 sorteio dos numeros dos candidatos ou candidatas sera realizado na mesma Convenc;:ao logo
apcs a apurar;ao dos votos.
§5!!: A ata da Convenr;ao devera conter todas as deliberar;6es adotadas, os nomes dos candidatos ou
candidatas

Art.

escolhidos e os numeros a eles atribuidos.

159. Se a Convenr;ao partida ria se opuser, na deliberac;:ao sabre coligar;6es, as diretrizes
legitimamente
estabelecidas pelas instancias superiores do Partido, a Comissao Executiva da
instancia superior correspondente

§ll!; A anular;ao

da Conven~ao

pod era anular tais decis6es e os atos delas decorrentes.

podera

ser total

ou parcial.

deliberar;ao sobre coligar;6es, podem permanecer
aqueles ja escolhidos pela Convenr;ao.

No caso de ser anulada

como candidatos

§2!!: Se da anular;ao de que trata este artigo surgir a necessidade
candidatas

na Justir;a Eleitoral,

os requerimentos

au candidatas

de registro

deverao ser apresentados

apenas a
do Partido

de candidatos

ou

ate 10 (dez) dias

contados a partir da data da anulac;:ao parcial ou total da Convenr;ao, e, tratando-se
de
candidatos ou candidatas proporcionais,
devera ainda ser observado 0 prazo de ate 60
(sessenta) dias antes do pleito.
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§3l!: No caso do paragrafo anterior, a Comissao Executiva da instancia superior
podera proceder
substitui~ao ou escolha de candidatos au candidatas.

a

Art. 160. Em caso de substitui~ao
em virtu de de renuncia,

a

cabera

respectiva

instancia

superior,

correspondente

a

de candidatos ou candidatas ja homologados

morte,

inelegibilidade,

Comissao Executiva,

a

proceder

escolha

OU,

indeferimento

a

em caso de omissao,

dos substitutos,

na Conven~ao Oficial,

ou cancelamento

lavrando-se

de registro,

Comissao Executiva da
ata em livro proprio,

podendo ser utilizados os ja existentes.

Art. 161. Havendo vagas nas chapas oficiais para as elei~6es proparcionais,
podera proceder ao preenchimento
da instancia

superior,

a instancia partida ria 56

de vagas com expressa autoriza~ao

que devera ser encaminhada

por escrito

da Comissao Executiva

ao municfpio

ou ao estado

interessados.

CAPITULO II
DA CAMPANHA ElEITORAL
Art. 162. Quando houver acordo, alian~a ou coliga~ao eleitoral,
correspondente

a Comissao Executiva da insUlncia

adotara resolu~5es especfficas sobre a campanha

e a composi~ao

do Comite

Eleitoral.

Art. 163. As atividades
deverilo

e pe~as publicitarias

obrigatoriamente

destacar

de propaganda
as candidaturas

eleitoral

das campanhas

majoritarias,

mencionar

proporcionais
a legenda

do

Partido e, quando houver, a coliga~ao.
§1!!:

Pe~as publicitarias
proporcionais,
respectivo

ou atividades

como outdoors

Diretorio

de grandes

ou equivalentes,

propor~5es

de candidatos

devem ser expressamente

ou candidatas
autorizadas

pelo

ou Co mite Eleitoral.

§2!!: A Comissao Executiva da instancia de dire~ao correspondente

devera assegurar um minimo de

recu rsos a todas as candidaturas.

Art.

164.

E

proibido

candidaturas
eleitorais

realizar

atividades

de campanha

de outros partidos, ou as denominadas

eleitoral
dobradinhas,

ou

pe~as publicitarias

com

salvo no caso de coliga~5es

aprovadas em Conven~ao.

Paragrafo unico: Os 6rgaos municipais ou estaduais so arcarao com as dividas das campanhas
eleitorais
das candidaturas
majoritarias
quando os gastos tenham side expressamente
autorizados

pelo respectivo

Diret6rio

ou Comite Eleitoral.

Art. 165. Os candidatos e candidatas deverao, para apresenta~ao da respectiva presta~ao de contas,
observar as normas estabelecidas neste Estatuto, devendo, ainda, atender as exigencias
contidas na Lei Eleitoral e nas Resolu~5es do Tribunal Superior Eleitoral.
§1l!: Na entrega da documenta~ao para 0 registro da respectiva candidatura, devera 0 candidato e a
candidata comunicar
instancia partidaria correspondente
0 numero da conta bancaria a ser

a

obrigatoriamente

aberta

em seu proprio

campanha eleitoral, exceto nos municfpios
nao haja agencia bancaria.
§22;

nome

para a movimenta~ao

financeira

de sua

com menos de 20.000 (vinte mil) eleitores ou onde

0 candidato ou candidata proporcional
devera efetuar os gastos de campanha
respectivo nome, assumindo individualmente
eventuais dividas dai decorrentes.

em seu

...J
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organismo

ou candidata

majoritario

participara

das delibera~6es

do (ornite

Eleitoral ou

equivalente.

as

Art. 167. Os Comites Eleitorais devem prestar contas de suas atividades

respectivas

Comiss6es

Executivas.

Art. 16S. Em todas as campanhas eleitorais sera constitufdo
(Funae) destinado
a) custear

urn Fundo Nacional de Apoio as Elei~6es

a:

as atividades

e materiais

produzidos,

coordenados

ou distribufdos

pela dire<;ao

nacional;
b) assegurar um mfnimo de recursos a todas as candidaturas
c) reorientar

recursos conforme

Art. 169. Enquanto

prioridades.

nao for aprovado

Funae sera constitufdo

em lei 0 financiamento

com recursos oriundos

contribui<;ao estabelecidas

majoritarias;

publico de campanhas

de contribui<;6es

eleitorais,

de apoiadores

0

e cotas de

para todas as candidaturas.

Paragrafo unico: Poderao ser constitufdos

fundos similares estaduais e municipais,

mediante acordo

previo entre as instancias, para a capta<;ao das contribui~6es.

Art. 170. A Comissao Executiva de cada instancia cuidarcl para que haja total transparencia
as atividades

Art. 171. Podera ser expulso do Partido 0 candidato
ou legislativo,
ou candidata

ou candidata, ou detentor

que atuar contra as candidaturas

partidarias,

qualquer

das clausulas do "Compromisso

Petista" a que se refere
Para efeito
procedimento

0

Partidario

a) 0 candidato

neste

artigo,

em face

devera ser notificado

por escrito,

arrolar testemunhas,
de intimac;:ao;

do Candidato

e Candidata

da urgencia

necessaria,

sera adotado

ou provas apresentados,

ate

0

assegurando-Ihe

imediatamente

ampla defesa,

em 10 (dez)

para apresentar

podendo

juntar

maximo de 10 (dez), que deverao comparecer

docurnentos

0 candidato

ou candidata

elaborado

para encaminhamento

e as testemunhas

do procedimento

arroladas,

ao Diretorio

e

independentemente

b) em seguida, serao designados dia e horario para a realizac;:ao de uma so audiencia
que sejam ouvidos
relatorio

instaurar

proprio, adotando as seguintes providencias:

ou candidata

dias sua defesa

para candidato

disposto no artigo 164/ ou

para aplicac;:ao de medida disciplinar.

§29: Devera a Comissao Executiva, com base em documentos
processo disciplinar

0

artigo 140 deste Estatuto.

do disposto
especifico

de mandato executivo

ou fizer campanha

de partidos nao apoiados pelo Partido, ou que violar

descumprir
§l!!;

de todas

de receita ou despesa das campanhas eleitorais.

a fim de

apos 0 que sera

correspondente

para

decisao.
§3!!: Tratando-se

de Comissao Provisoria,

as providencias

a que se refere

0

paragrafo

deverao ser adotadas pela Comissao Executiva da instancia de direC;;aoimediatamente

Art.

anterior
superior.

In. A data

da reuniao do Diret6rio correspondente sera comunicada aD candidato ou candidata,
que podera nesta ocasiao produzir defesa oral pelo prazo minimo de 15 (quinze) minutos.

§19: A decisao

de expulsao

presentes, respeitado
membros do respectiv~

0

somente

podera

ser adotada

pela maioria

quorum de deliberac;;ao de 50% (cinquenta
Diretorio.

absoluta
por centol

de votos

dos

mais urn dos
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§2!!: Dessa decisao cabera recurso, no prazo de 10 (dez) dias da notifica~ao, a Comissao Executiva da
instancia superior com efeito suspensivo, devendo ser julgado na reuniao imediatamente
subsequente.
§3!!; Da decisao da Comissao Executiva superior
candidata,
inferior

a Justi~a

dos quadros

correspondente

de filiados

que deliberar

e filiadas

sera imediatamente

comunicada

Eleitoral com vistas ao cancelamento

pela expulsao do candidato,

do Partido,

a Comissao Executiva

ou da

da instancia

para que adote as providencias

de registro da respectiva candidatura,

junto

nos termos

do disposto na Lei Eleitoral.
§4!!; Para efeito do disposto no paragrafo anterior,
providencias

junto

a Justi~a Eleitoral

em caso de omissao da instancia competente,

as

poderao ser adotadas pel a Comissao Executiva da instancia

superior carrespondente.

Art. 173. A comunica~ao dos atos relacionados ao procedimento
feita

por carta com aviso de recebimento,

endere~o declarado pelo candidato

previsto nos artigos anteriores

presumindo-se

ter sido recebida

se dirigida

sera
ao

ou candidata na respectiva instancia partida ria.

Art. 174. A Comissao Executiva Estaduaf au Nacionaf podera avocar para si, por decisao de, no
minimo,

60% (sessenta por cental

de seus membros,

procedimento

instaurado

por instancia

inferior quando a repercussao do fato atingir sua jurisdi~ao ou quando houver irregularidade
encaminhamento

das providencias

a serem adotadas pela instancia inferior

no

au sua respectiva

Comissao Executiva.

Art. 175. 0 Diret6rio
observadas

Nacional

podera

pelos candidatos

adotar

outras

Resolu~6es relativas

as elei~6es, a serem

e candidatas do Partido e pelas instancias inferiores.

TITULO VI
DAS FINANt;;:AS E DA CONTABILIDADE

DO PARTIDO

CAPITULO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Se~ao f - Dos recursos do Partido

Art. 176. Os recursos financeiros
1- contribui~6es

II - contribui~6es
e dirigentes

do Partido dos Trabalhadores

obrigat6rias

serao originarios

de:

de seus filiados e filiadas na forma deste Estatuto;

obrigat6rias

dos filiados e filiadas ocupantes de cargos eletivos, de confian~a

na forma deste Estatuto;

111- contribuit;6es

espontaneas

de filiados ou filiadas e simpatiza ntes;

IV - doat;6es na forma da lei;
V - dotac;:6es do Fundo Partidario,

nos termos da lei e deste Estatuto;

VI- rendas e receitas de servit;os decorrentes
VII - rendas provenientes
Executiva Nacional;

de atividades partidarias;

de convenios comerciais,

VIII - outros auxflios financeirbs

na forma da lei, aprovados

pela Comissao

nao vedados em lei.

Art. 177. A arrecada~ao basica e permanente

do Partido

e oriunda

de seus proprios filiados e filiadas.

(if)
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Art. 178, As instancias dirigentes
a) garantir

0

compromisso

envidarao todos as esforr;os para:
de sustenta~ao financeira

do Partido por parte de todos as filiados e

filiadas;
b) equilibrar

as fontes de recursos e evitar que

Se~ao II - Da responsabilidade

0

Partido dependa de uma Lmica fonte,

pela arrecada~ao

Art. 179. As instancias de dire~ao, e em especial, as Secretarias
responsaveis

pela organiza~ao de atividades

de Finan~as e Planejamento,

ou campanhas de arrecada~ao,

formas e mecanismos que ampliem a arrecada~ao financeira

sao

e pela cria~ao de

do Partido.

Paragrafo unico: Sao ainda responsclveis:
1- Em nivel nacional, atraves da Secreta ria Nacional de Finan~as e Planejamento:
a) pela cobran~a
detentores

e distribui~ao

das contribui~6es

de todos

as filiados

e filiadas,

de cargos eletivos, de confian~a e dos membros dos diretorios,

de Arrecada~ao de Contribui~5es
como documentos

Estatutarias

comprobatorios

b) pelos repasses obrigatorios

inclusive

(SACE) e pela emissao de relatorios

para a contabiliza~ao

das contribui~6es

para todas as instancias e emissao de relat6rios

dos

atraves do Sistema
que servirao

recebidas,
comprobatorios;

11- Nos demais niveis, at raves das Secretarias de Finan~as e Planejamento:
a} em informar

a instancia nacional, atraves do SACE, toda vez que um filiado ou filiada, assumir

cargo;
b) pela contabiliza~ao

das contribui~5es

recebidas.

Art. 180. Filiados e filiadas devem cooperar com as instancias partidarias:
1- mantendo

a regularidade

11- participando

ativamente

111- comprovando

no pagamento das contribui~6es;
das campanhas de arrecada~ao;

a quita~ao quando solicitada.

Se~ao 111- Da responsabilidade

Art. 181. Cada instancia de direr;ao
respectivos

dirigentes,

1- designar expressamente

pel a aplica~ao des recursos

e responsavel

pelas proprias finan~as partidarias,

devendo seus

em cada nfvel municipal, estadual ou nacional:
em livro proprio do Diret6rio

os nomes dos dirigentes

responsaveis para

a movimentar;ao financeira dos recursos arrecadados e para autoriza~ao ou pagamento das
despesas, sendo no minimo, 0 presidente ou presidenta e 0 tesoureiro ou tesoureira do Partido;

11- nao permitir que transar;5es financeiras, despesas partidarias ou eleitorais em nome da respectiva
instancia sejam contraidas

ou pagas sem a indicar;:ao do CNPJ proprio

e sem a assinatura dos

responsaveis a que se refere 0 inciso anterior;

111- honrar as transa~5es financeiras

ou dividas devidamente

contrafdas

em nome da respectiva

instancia, inclusive aquelas oriundas das campanhas eleitorais sob sua responsabilidade.
§1!!: As instancias superiores nao respondem pela autoriza~ao ou pagamento
financeiras, despesas ou dividas contraidas por instancias inferiores de direr;ao,
§2!!: Dfvidas contrafdas

de transa~6es

na forma do disposto neste artigo, em nome de instancia de nivel inferior e

CNPJ correspondente,
nao poderao
nem judicial ou extra judicialmente.

ser transferidas

ou assumidas por instancias

superiores,

§3!!: Em cada nivel, dividas contraidas na forma do disposto neste artigo em nome de cand'ldatura
majoritaria
de filiado eu filiada ao Partido/ deverao ser honradas pelo respectivo comite
financeiro da elei~ao correspondente,
ou quando for a caso, com autorizat;ao expressa da
respect iva instancia de dire~ao.

(!f)'
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§4!l:

Em cada nfvel, a instancia
movimenta~ao

de dire~ao

com CNPJ pr6prio

de seus recu rsos financeiros,

responde

pela arrecada~ao

nao se aplicando a solidariedade

Civil para cobran~a de valores, dfvidas ou despesas contrafdas

e

prevista no C6digo

em nome das demais instancias

de dire~ao, com CNPl divers~.
§5!!: Os dirigentes

a que se refere 0 inciso I nao poderao

assinar, em nome da correspondente

instaneia de dire~ao, termo de fian~a em transa~ao financeira

ou despesa contraida

em nome

de candidato ou candidata, ou instancia inferior de dire~ao.
§6!!: Os dirigentes

a que se refere 0 inciso I que descumprirem

contidas neste artigo estarao sujeitos ao pagamento
da aplica~ao de medidas disciplinares
§7!!: 0 Partido dos Trabalhadores,
com onus de qualquer
eorrespondente,
autorizadas

as exigencias

da despesa contra fda, alem

previstas neste Estatuto.

atraves de suas instancias de dire<;ao, em cada nfvel, nao areara

transa<;ao financeira

por quaisquer

ou na~ efetivarem

do montante

efetuada

em seu nome,

ou com seu CNPJ

pessoas, filiadas ou nao, que nao tenham sido expressamente

nos termos do disposto neste artigo.

CAPITULO II
DAS CONTRIBUIC;OES OBRIGAT6RIAS
Se~ao I - Do direito

de votar e ser votado

Art. 182. Estara apto a votar em qualquer atividade de base e das instancias partidarias
ou filiada, em dia com as eontribui<;5es financeiras
estabelecidas

partidarias

0

filiado, ou filiada, que efetuou as contribui~6es

de filiado,

considera-se

ou filiada,

em dia aquele
ate 0 mes anterior

ocupante

que tenha

de cargo eletivo,

qUitado

a atividade

todas as suas contribui~5es

financeiras

partidarias,

§4!!: Para efeito do disposto no paragrafo anterior,
de Adimplencia,

que devera

todas

de que pretende

§3!!: Somente poderci ser votado nas elei~5es partidarias

Estatutaria

conforme

todo filiado,

as regras e tabelas

neste Estatuto.

§1!!: Considera-se em dia
§2!!: Tratando-se

partidarias,

ser emitida

financeiras

com

de confian~a

0

Partido.

e dirigentes,

as suas contribui~i5es

financeiras

participar,

0 filiado,

ou filiada, que estiver em dia com

inclusive debitos passados.

0 filiado,

ou filiada, devera apresentar

pelo Sistema

de Arrecada~ao

Certidao

de Contribui<;ao

(SACE) Nacional.

Se~ao 11- Da contribui~ao

Art. 183. Toda filiado,

financeira

dos filiados e das filiadas

ou filiada, devera efetuar,

obrigatoriamente,

duas cantribui~6es

ao Partido,

uma em cada semestre, com base na Taxa de Referencia a ser definida, a cada ano, pela instancia
nacional de direc;ao,
§1!!: A Taxa de Referencia

a que se refere

0

paragrafo

anterior

definira

0

valor da contribuic;ao

financeira do filiado, au filiada, praporcionalmente
aos rendimentos auferidos, e servira, ainda,
para ser aplicada com seu valor minimo, de acordo com 0 numero total de filiac;6es, as instancias
municipais que decidirem
deste Estatuto.

pelo pagamento

da contribui~ao

co let iva a que se refere ao artigo 27

§2!!: As contribuiC;6es financeiras dos filiados e das filiadas serao efetuadas atraves do SACE, que fara
a

redistribuic;ao

correspondente

automatica

do

valor

arrecadado

de acordo com as normas estabelecidas

as instancias

de

dire~ao,

no

valor

neste Estatuto,
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Se~ao III - Oa eontribui~ao

financeira

e de eonfian~a no Legislativo,

Executivo e dirigentes

Art. 184. Filiados e filiadas ocupantes
parlamentares
percentual

deverao

efetuar

do totallfquido

dos filiados e filiadas ocupantes
partidarios

de cargos comissionados,
uma contribui~ao

eletivos,

dirigentes

mensal ao Partido,

da respectiva remunera~ao

00012:~ /

de cargos eletivos

partidarios

correspondente

mensa I, conforme

ou

a um

tabela a que se refere

o artigo 187 deste Estatuto.
§12: Detentor,

ou detentora,

de cargo ou fun~ao no Executivo ou Legislativo

departamento

financeiro

da fonte pagadora a fornecer

como fornecer

a Secreta ria

de Finanyas e Planejamento

capia de leis ou decretos referentes
§2!!: A contribui~ao
autoriza~ao

financeira

0

ao Partido, bem

do Partido c6pia dos contracheques

e

a sua remunera~ao.

devera ser efetuada obrigatoriamente

por debito automatico

devera autorizar

todas as informa~5es

em conta corrente

atraves do SACE por meio de

ou boleto bancario, sob

controle

0

da

Secreta ria Nacional de Finan~as e Planejamento.
§3!!: Filiado ou filiada parlamentar,
arrecada~ao

alem da contribuic;ao

mensal das obriga~6es

estatutarias

mensal individual,

ficara responsavel

pela

de seus assessores e cargos de confian~a

ocupados por filiados e filiadas, assegurando 0 valor minimo equivalente

a 5% (cinco por centol

do total das verbas recebidas para a lotac;ao do gabinete.
§4!!: Para efeito
responsavel

do disposto

correspondente,
Planejamento

observadas

partidarias;
Partido;

as orienta~6es

do disposto

neste

artigo

desligamento

temporario

da representa~ao

reincidente

Art. 185. Entende-se

parlamentar

sera 0

a

inst<'incia

atraves do sACE

pela Secreta ria de Financ;as e

sujeita

0 filiado

de sua bancada

e da proporyao

au a filiada

parlamentar

com substitui~ao

pelo suplente

do

cargos e func;oes que exer~a em

na respectiva

a penalidade

Casa Legislativa;

negativa

de

de expulsao, quando se tratar de

reiterado.

como remunerac;aa

pensao alimenticia,
Considera-se

ou filiada,

suspensao do direito de voto e das atividades

ou perda de todas as prerrogativas,

legenda para disputa de cargo eletivo, ou ainda
infrator

0 filiado,

e datas definidas

as seguintes medidas disciplinares:

suspensao

decorrencia

anterior,

e mensa I, a ser efetuado

da instancia nacional de dire~ao.

§S2: 0 descumprimento
inadimplente

no paragrafo

pelo repasse obrigatorio

descontos

tambem

mensal, 0 vencimento

previdenciarios

parte da remunerac;aa

ajuda de custo ou extras de qualquer

e beneffcios

bruto menos Imposto
para alimenta~ao

de Renda,

e transporte.

mensal diarias par sess6es extras, 13Q salaria,

natureza que nao cantrariem

os principios

partidarios.

Paragrafo unieo: Quando nao houver decisao judicial sobre os valores da pensao a que se refere 0
paragrafo anterior, nao havendo, em consequencia, desconto direto no contracheque, 0 acordo
entre as partes devera ser encaminhado

Art.

186. Filiados e filiadas

ocupantes

formalmente

ao SACE.

de cargos de confian~a,

assessores

dos detentores

de

mandatos executivos, mesas legislativas e lideranc;as de Bancadas, que nao sejam funcionarios
publicos efetivos, deverao efetuar uma contribui<;ao financeira mensal, conforme tabela a que
se refere 0 artigo 187 deste Estatuto,.
Paragrafo unico: Filiados e filiadas funcionarios efetivos ocupantes de cargos de confian<;a deverao
efetuar sua respectiva contribui<;ao financeira mensa I, calculada com base em seu salaria
normal, e, ainda, com base na diferenc;a salarial decorrente de sua nomeac;ao, obedecido 0
disposto nos artigos 183 e 187 deste Estatuto.
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Art. 187. A tabela das contribui<;5es financeiras a ser aprovada pelo Diretorio Nacional, dos filiados
e filiadas ocupantes de cargos eletivos e de confian<;a no Legislativo e Executivo e dos dirigentes
partidarios,

devera

ser adotada

p~r todas as instancias

alterada

p~r delibera<;ao de, no minimo,

Diretorio

Nacional.

Paragrafo

unico: As contribui~5es

partidarias

e somente

podera

60% (sessenta por cento) dos membros

a Que se refere este artigo serao pagas diretamente

ou filiada atraves do SACE e serao repassadas

a

do cargo

neste Estatuto,

Art. 188. Filiados ou filiadas membros das dire<;5es partidarias
at raves do SACE, correspondente

pelo filiado

instancia do mesmo nivel territorial

ocupado, de acordo com as distribui<;oes estabelecidas

ser

do proprio

deverao efetuar contribui<;ao mensal

a 1% (u m por cento)

do total

liquido

da respect iva

remunera<;ao mensa I.

§lg: as membros
efetuar

das dire<;5es que sao, ainda, funcionarios

contribui<;ao

mensal com base na tabela

ou funcionarias

a ser definida

do Partido

pela instancia

deverao

nacional

de

dire<;ao.
§2g; Para efeito

do calculo das contribui~5es

previstas

neste artigo,

aplica-se,

no que couber,

0

disposto no artigo 185.

CAP(TUlO
DA DISTRIBUIy\O
Art.

189. Os repasses entre

as instancias,

coopera~ao, solidariedade,

SACE serao distribuidos

1- Contribui~6es

as contribui~6es

financeiras

obedecem

dos filiados e filiadas arrecadadas
ao domicilio

a

pelo

do filiado

ou

a instancia

Municipal

eletivos ou dirigentes:

a

instancia municipal

com Zonal e 42,5% (quarenta

e

Zonal correspondente;
estadual correspondente;

d) 5% (cinco por cento) 030 Diretorio
0 Diret6rio

eleitoral

insUjncia municipal sem Zonal;

e dois e meio por cento)

dois e meio por cento) ao Diretorio
c) 10% (dez par cento)

de

as seguintes percentuais:

dos filiados ou filiadas que nao ocupam cargos comissionados,

b) 42,5% (quarenta

aos principios

coletiva.

as instancias que correspondem

a) 85% (oitenta e cinco por cento)

§lg:

mensais e obrigat6rios.

ajuda mutua e responsabilidade

Art. 190. as repasses referentes
filiada, obedecidos

III

DAS CONTRIBUIc:OES ESTATUTARIAS ENTRE AS INSTANCIAS

Nacional.

podera, em beneficio

do Diret6rio

Zonal. abrir mao do percentual

se refere a letra "b", desde que 0 pedido seja devidamente

formalizado

perante

a que

a Secreta ria

Nacional de Finan<;as e Planejamento.
§22: Considerando

que a primeira contribui<;ao semestral obrigatoria

do filiado ou filiada devera ser

paga ate 15 de junho, 0 repasse a que se refere esse artigo devera ser efetuado
junho de cada ano; no tocante
o repasse correspondente
11- Contribui~5es
municipal:

a segunda

devera ser efetuado

a} 75% (setenta e cinco por cento)

a instancia

c) 5% (crnco por cento) ao Diret6rio

a)

de filiados

a instancia

ate a dia 21 de dezembro

de cada ana.
ou eletivos na esfera

municipal correspondente;

estadual correspondente;
Nacional.

ou filiadas ocupantes

90% (noventa par cento)

ate 0 dia 21 de

que devera ser paga ate 15 de dezembro,

de filiados ou filiadas ocupantes de cargos comissionados

b) 20% (vinte por cento)

lll- Contribui<;6es
estadual:

contribui~ao,

a instancia

de cargos comissionados

estadual correspondente;

ou eletivos

na esfera
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b)

10% (dez por cento) ao Diret6rio

IV- Contribuir;oes

Nacional.

de filiados ou filiadas ocupantes

de cargos comissionados

ou eletivos

federal:

,

IV.I. Cargos comissionados
a)

75% (setenta e cinco por cento) ao Diret6rio

b)

15% (quinze por centol a instancia estadual correspondente;

c)

10% (dez por centol a instancia municipal correspondente.

a)

v

Nacional.

de filiados ou filiadas dirigentes

partidarios:

a)

85% (oitenta e cinco por centol a instancia municipal correspondente;

b)

10% (dez por cento) a instancia estadual correspondente;

c)

5% (cinco por centol ao Diretorio

Art. 191. Os repasses referentes
funcionarios

Nacional.

as contribuir;6es

do Partido, obedecerao

recebidas

os percentuais

de filiados

ou filiadas

dirigentes

e

previstos nos incisos II, III e IV.II do artigo

190.

Art. 192. As contribuir;oes

recebidas entre os dias 01 e 15 seri'io repassadas ate

0

dia 21 de cada mes

e aquelas recebidas entre os dias 16 e 0 ultimo dia do mes serao repassadas ate dia 06 do mes
subsequente.

Art. 193. 0 Diretorio

Nacional podera reter, ainda, ate 5% (cinco por cento) do valor arrecadado

a

todas as contribuir;5es,

titulo

bancarias e da documentar;ao

de taxa administrativa,

comprobatoria

Art. 194. As receitas oriundas de contribuir;oes
de relatorios

contendo

administrativa

retida

nome,
no

aos filiados ou filiadas e instancias.

arrecadadas

CPF, data,

Diretorio

de

para cobrir as despesas operacionais,

e valor

Nacional

e

pelo SACE serao comprovadas
recebido,

os

bem

valores

como

0

repassados

total

as

atraves
da taxa

instancias

correspondentes.

Art. 195. As instancias de qualquer nivel poderao, alem dos repasses obrigatorios,
entre

si, ou dividir

arrecadar;ao,

recursos

obtidos

em campanhas

financeiras

firmar convenios
e demais atividades de

nas propon;:5es por elas estabelecidas.

Art. 196. A Comissao Executiva Nacional, atraves da Secretaria Nacional de Finan~as e Planejamento,
em conjunto

com a Secreta ria Nacional de Organizac;:ao, propora

a

financ;:as associada
campanha de filiar;ao, como forma
instancias e viabilizar as atividades partidarias nacionais.

anualmente

de aumentar

campanha

a arrecada~ao

de
das

Art. 197. Podera ser decretada intervenc;:ao nas instancias que nao estiverem em dia com a instancia
superior,

.,'1

Nacional;

na Camara Federal e senado Federal:

100% (cem por cento) ao Diret6rio

V- Contribuir;oes

000)

no Poder Executivo:

IV.II. Cargos eletivos e comissionados

Art.

..,? '

na esfera

obedecidas as normas previstas neste Estatuto.

198. 0 Diretorio Nacional podera efetuar,
estaduais em processo de implantar;ao.

excepcionalmente,

contribuir;oes

as instancias

Paragrafo unico: 0 disposto neste artigo aplica-se as instancias estaduais com munidpios
de implantas;ao e organizac;:ao do Partido.

em fase
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Art.

199, as procedimentos

referentes

previstos

nao poderao

neste Estatuto,

aos repasses dos recursos
ser alterados

entre

no decorrer

instancias

partidarias,

do prazo de um ano de sua

aprova~ao.

CAPITULO IV
DA DISTRIBUI~AO DO FUNDO PARTIDARIO
Art. 200. as recursos oriundos
Partidos Politicos)

do Fundo Partidario

previsto na Lei nQ 9.096/95

(Fundo Especial de Assistencia

Financeira aos

(Lei dos Partidos Politicos) e nas Resolu~6es do

Tribunal Superior Eleitoral, serao aplicados nas seguintes atividades:
a} manuten~ao

das sedes e servi~os do Partido, permitido

0 pagamento

de pessoal, a qualquer

titulo, este ultimo ate 0 limite maximo de 20% (vinte por cento) do total recebido;
b) propaganda

doutrinaria

e politica;

c) filia~ao e campanhas eleitorais;
d) cria~ao e manuten~ao

de Funda~ao ou Instituto

de Pesquisa e de doutrina~ao

politica, sendo

esta aplica~ao de no minimo 2.0% (vinte por cento) do total recebido;
e) na cria~ao e manuten~ao
mulheres,

de programas

de promo~ao e difusao da participa~ao

poiftica das

sendo esta aplica~ao de no minimo 5% (cinco por cento) do total recebido,

Art. 201. Descontados
Lei nQ 9.096/95,
repassados

os 20% (vinte por centol, pelo menos, de que trata
as demais

recursos do Fundo Partidario

0

inciso IV do artigo 44 da

serao divididos,

redistribufdos

aos orgaos de dire~ao partida ria de acordo com as normas estabelecidas

e

neste

Estatuto,

Art. 202. Efetuado 0 desconto de que trata 0 artigo anterior,

os recursos do Fundo Partidario

serao

divididos da seguinte forma:
al 60% (sessenta por centol serao destinados a instancia nacional de dire~ao;
bl 40% (quarenta
estabelecida

por centol

serao destinados

as

instancias

estaduais

de dire~ao, na forma

no artigo 189 deste Estatuto.

Art. 203. A Secreta ria Nacional de Finan~as e Planejamento
Fundo Partidario

distribuira

a que se refere a letra "b" do artigo anterior,

a) 2.0% (vinte por centol do montante

os recursos financeiros

do

observados os seguintes criterios:

destinado as instancias estaduais de dire~ao, divididos em

partes iguais para tadas os Estados e 0 Distrito Federal;
b) 80% (oitenta

por centol do montante

em partes proporcionais

Art. 204. 0 repasse das cotas destinadas
sera efetuado

destinada

as instancias estaduais de dire~ao, divididos

ao numero de delegados estaduais eleitos ao ultimo Encontro Nacional.

pelo Diret6rio

as instancias estaduais, a que se refere 0 artigo anterior,

Nacional, mediante deposito em conta bancaria do Partido em cada

estado, ate 5 (cinco) dias uteis apos a data do deposito efetuado

pelo Tribunal Superior Eleitoral

a instancia nacional.
§1!!; 56 serao repassados as recursos do Fundo Partidario
quites com as demais obriga~5es estatutarias
estabelecidas

pelo Diret6rio

as instancias de dire~ao que estiverem

relativas as fina n~as, de acordo com as normas

Nacional, observadas a legisla~ao partidaria

e eleitoral.

§22; Eventuais debitos junto as instancias superiores responsaveis pelos repasses poderao
abatidos, acrescidos de juros de poupan~a calculados a partir da data do debito.
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§3!!: Exceto nos casos de abatimento
pelas partes, a retenl;ao
constitui-se

em

estabelecidas

de dfvidas ou de acordos previa mente formalizados

aproprial;ao

pelo Diret6rio

indebita,

passivel

de

puni~ao

de acordo

com

as normas

Nacional.

§4!!: Os repasses do Fundo Partida rio as instancias estaduais deverao ser registrados
propria e os beneficiados

e firmados

do repasse dos recursos do Fundo Partida rio pela instancia superior

deverao emitir e assinar recibos

a

em planilha

Secreta ria Nacional de Finanl;as e

Planejamento.

Art. 205. As instancias estaduais deverao adotar criterios
do Fundo Partidario
§1!!: Os criterios

de distribui~ao

de parcelas de suas cotas

as instancias municipais.

a que se refere este artigo nao poderao ser alterados

no decorrer

do ana de sua

aprova~ao.
§2!!: Copia da decisao que aprovou

os criterios

previstos

neste artigo devera ser encaminhada

as

respectivas Secretarias de Finan!;as municipais e nacional.

Art.

206. Na presta!;ao
discriminadas

de contas

das instancias

partidarias

de qualquer

nive/

devem

ser

as despesas realizadas com recursos do Fundo Partida rio.

Paragrafo unico: 0 resumo da utilizal;ao dos recursos do Fundo Partida rio, referente
contas entregue

a Justi!;a

a prestal;ao de

E/eitoral, sera divulgado, a cada ano, no site nacional do Partido.

CAPITULO V
DO ORt;AMENTO

£ FUNDO ELEITORAL INTERNO

Art. 207. Ate a primeira semana de marI;o de cada ano, as instancias partidarias
aprovar

0

or~amento

de cada nivel devem

anual elaborado pela respect iva Secreta ria de Finanl;as ou Tesoura ria, com

apoio do Conselho Fiscal, baseada em propostas elaboradas por seus dirigentes.
§1!!: As Secretarias Nacionais deverao apresentar,
de or!;amento

anual

a Secreta ria Nacional

elaborar a proposta de or~amento,

ate 0 mes de dezembro do anD anterior,

de Finan~as e Planejamento,

proposta

que, por sua vez, devera

sempre no mes de janeiro, utilizando como criterio principal

o plano de a~ao do Partido para aquele ana.
§2!!: A proposta

de que trata 0 paragrafo

anterior

sera encaminhada

Naciona/ e as instancias estaduais, para conhecimento,
instancias.
§3!!: As contribuil;oes

§4e: Os procedimentos

Art.

e prazos previstos

obedecida a hierarquia

208. Como forma
estabelecidos

do Diret6rio

debate e manifestar;:ao das respectivas

recebidas serao analisadas e apreciadas pela Secreta ria Nacional de Finanl;as

e Planejamento,
que finalizara a proposta
aprova!;ao pelo Diretorio Nacional.
inferiores,

aos membros

de On;amento

neste artigo

deverao

Participativo
ser adotados

para discussao

e

pelas instancias

partida ria.

de democratizar

as atividades

especificadas

no ofl;amento,

podem

ser

rateios de despesas entre instancias e taxas de inscri~ao.

Art. 209. As instancias partidarias, em cada nfvel, ficam obrigadas a reservar, mensa/mente,
por cento) da receita partida ria para a constitui~ao do Fundo Eleitorallnterno
(FEI).

5% (cinco

Paragrafo unico: Os recursos do FE/ deverao ser depositados em conta bancaria espedfica e servirao
para cobrir as despesas com a realiza!;ao do PED, previas, encontros setoriais e congressos da
JPT.
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Art. 210. 0 financiamento

para 0 pagamento das despesas das chapas e candidatos

ou candidatas as

"

elei~6es internas sera exclusivo atraves do FEI.
§1!?: Para efeito

do disposto

campanhas

no paragrafo

anterior,

internas das chapas e dos candidatos

a contribui~ao
§2!?: Os criterios

0 filiado

ou filiada

ou candidatas

podera contribuir

de sua preferencia,

para as

desde que

seja efetuada atraves do FEI.
de distribui~ao

paragrafo anterior

do FEI e as contribui~5es

serao regulamentadas

pelo Diretorio

dos filiados e filiadas a que se refere

0

Nacional.

CAPITULO VI
DA CONTABILIDADE DO PARTIDO
Art.

211.

As receitas

administradas

obtidas

contabil, garantindo
Paragrafe

efetuadas

pelo

Partido

serao

contabil'izadas

e

com observancia das prescri~6es legais.

Art. 212. A contabilidade

a Justi~a

contas

e as despesas

deve ser mantida em dia de acordo com os preceitos

da escritu ra~ao

a elabora~ao, a aprova~ao e a entrega do balan~o anual e da presta~ao de

Eleitoral.

uniee: Capias do balan~o anual e da presta~ao de contas deverao
superior ate 30 (trinta) dias apos a devida entrega

instancia imediatamente

Art. 213. A movimenta~ao

a

ser encaminhadas

a Justi~a

Eleitoral.

dos recursos do Partido devera ser efetuada at raves de contas correntes

bancarias em nome do Partido dos Trabalhadores.

§lQ: A abertura e a movimenta~ao de contas bancarias e demais transa~6es financeiras em nome do
Partido dos Trabalhadores deverao ser feitas, conjuntamente,
pelo presidente ou presidenta e
pelo secreta rio ou seeretaria de finan~as, ou tesoureiro

ou tesoureira,

da respectiva

Comissao

Exeeutiva.
§2!?: A Secreta ria de Finan~as e Planejamento

de cada instancia partida ria devera, ainda, observar as

normas previstas no Regimento Interne de Contabilidade
pela instancia
rigorosamente

nacional

e Finan~as Partidarias, a ser elaborado

de dire~ao, que dispora detalhadamente

eumpridos

e observados

sobre

movimenta\ao

os procedimentos
financeira

a serem

dos recursos

e

contabilidade.
Art. 214. Cada instancia de dire~ao devera dispor de CNPJ proprio.
§1!!: Os dirigentes a que se refere 0 inciso I do artigo 181 devem garantir que a respectiva instancia
de dire~ao tenha CNPJ proprio, nao permitindo
que sejam efetuadas despesas com CNPJ

diverso.
§2!!: Em quest6es administrCltivas
de ordem

judicial

considerada

e para efeitos fiseais, financeiros,

ou extrajudicial,

pessoa jurfdica

distinta

a instancia

trabalhistas

de dire~ao,

e independente,

ou quaisquer outros

em cada nlve!.

nao se equiparando,

legisla~ao vigente, a filial de pessoa jurfdica com fins lucrativos,
dirigentes

respondendo

e

aut6noma,

nos termos

da

seus respec.tivos

pelos atos praticados em seu nome e CNPJ proprio.

§3!!: Cada instaneia de dire~ao so arcara com transa~6es financeiras ou despesas contrafdas com seu
CNPJ eorrespondente,
devendo ainda observar as exigencias contidas no artigo 181.
§4Q: Constitui falta grave, sujeito

a aplica!;ao

J

de medida disciplinar,

a utilizac;:ao, par parte de filiados

e filiadas, dirigentes ou instaneia, do CNPJ de qualquer instaneia partidaria
expressa dos dirigentes responsaveis a que se refere a artigo 181.

sem autorizac;:ao
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CAPITULO VII
DOS CONSELHOS FISCAIS
Art.

215. Os Conselhos
munidpios

Fiscais serao formados

nas Zonas, nos municipios,

com Zanais, nos estados e nacionalmente,

nas capitais

e terao as seguintes atribui~5es:

1- colaborar na elabora~ao e na execu~ao do or~amento;
II - analisar e emitir

parecer sabre os balancetes,

demonstrativos

contabeis

e presta~oes de

contas do Partido, na esfera de sua competencia;

111- acompanhar
correta

as resultados da gestaa financeira,

contabiliza~ao

a movimenta~ao

das receitas e despesas, obedecidas

bancaria dos recursos, a

as norm as deste Estatuto

e da

legisla~ao em vigor.

Art. 216. Os Conselhos Fiscais serao eleitos de acordo com as normas previstas neste Estatuto e serao
compostos

por 6 (seis) membros

dos respectivos

efetivos e 3 (tres) suplentes,

que na~ poderao ser membros

Diret6rios.

TiTULO VII
DA DISCIPLINA E DA FIDELIDADE PARTIDARIAS

CAPITULO I
DAS COMISSOES DE ETICA E DISCIPLINA
Art. 217.

A Comissao

de Etica e Disciplina compete,

a disci pi ina, a etica, a fidelidade

no ambito de sua jurisdi~ao, apurar as infrar;5es

e aos deveres partidarios,

emitindo

parecer para decisao do Diret6rio

correspondente.

Art. 218. 0 mandato das Comissoes sera igual aa dos respectivos
ser eleitos

extraordinariamente

Diret6rios,

mesmo que venham a

no curso da gestao, nao havendo qualquer

impedimento

para a

reeleir;:ao de seus membros.

Art. 219. As Comiss6es de Etica e Disciplina serao compostas de 6 (seis) membros efetivos e 3 (tres)
suplentes
integrantes,

Art.

e escolherao

ou coordenadora

e um secreta rio ou secreta ria entre seus

as instancias de dire~ao.

220. As Comiss6es de Etica e Disciplina sao 6rgaos de coopera~ao

correspondentes
cooperar

e suas fun~6es nao terao, portanto,

na avalia~ao

partida ria, reunindo

Art.

um coordenador

que nao poderao pertencer

22l.

dos problemas

elementos

As Comissoes

prioritariamente
encaminhados,
de fraternidade,

de

polfticos

polltica

dos Diret6rios

cunho policial ou judicial. Visam, sobretudo,

envolvidos

em questoes

de etica

e disc"lplina

pertinentes.

Etica e Disciplina

devem

se preocupar

sempre

em

contribuir

para a supera~ao das divergencias polfticas surgidas nos casos que Ihes forem
no intuito de preservar a unidade e a integridade partidarias, bem como as rela<;6es
urbanidade

e respeito entre os filiados e filiadas.

Art. 222. A Comissao de Etica e Disciplina somente podera reunir-se com a presen~a de no minimo
3 (tres) de seus membros, convocando-se os suplentes no caso de vaga. Esgotado 0 nurnero de
suplentes e havendo ainda a necessidade de se completar as vagas, 0 Diret6rio elegera, respeitada a
proporcionalidade
do resultado do Encontro, 0 substituto que completara 0 mandato, qualquer que
seja a perfodo a ser cumprido.

Juridk:as
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Art. 223. A Comissao de Etica e Disciplina
maximo
criterio

concluira

a instru~ao

do processo disciplinar

de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua instaura~ao,
da Comissao Executiva do argao correspondente,

Paragrafo

unico:

Nao sera permitida

qualquer

no prazo

que podera ser prorrogado,

a

por mais 30 (trinta) dias.

divulga~ao

sobre

0

andamento

dos trabalhos

da

Comissao de Etica, salvo por decisao da instancia de dire~ao correspondente.

CAprTUlO

II

DA DISCIPLINA E DA FIDELIDADE PARTIDARIAS
Art. 224. A disciplina interna e a fidelidade

partidaria serao asseguradas, na forma estabelecida

neste

Estatuto, pelas seguintes medidas:
I - interven~ao

de instancia superior em inferior;

II - aplica~ao de medidas disciplinares,
III - manifesta~ao

na forma deste Estatuto;

das instancias do Partido.

Art. 225. Filiados e filiadas ao Partido, mediante apurac;:ao em processo em que Ihes seja assegurada
ampla defesa, estao sujeitos as medidas disciplinares

Art. 226. As penas disciplinares
partidarias

poderao

ser

Art. 227. Constituem

com

outras

penas

individuais,

particularizadas.

infrac;:6es eticas e disciplinares:

ou a outros dispositivos
11- 0 desrespeito

no presente Estatuto.

coletivas de intervenc;:ao, destituic;:ao ou dissoluc;:ao de instancias

cumulativas

I - a violac;:ao as diretrizes

instancias

estabelecidas

programaticas,

a etica, a fidelidade,

a disciplina

e aos deveres partidarios

previstos neste Estatuto;

a orientac;:ao polftica

competentes

do Partido,

au a qualquer

deliberac;:ao regularmente

inclusive pela Bancada a que pertencer

0

tomada

ocupante

pelas

de cargo

legislativo;
111- a improbidade

no exercicio de mandato

parlamentar

ou executivo,

bem como no exercicio de

mandato de argao partida rio ou de fun<;ao administrativa;
IV - a atividade

polftica contra ria ao Programa e ao Manifesto

V - a falta, sem motivo justificado
de direc;:ao partidarias

de que fizer parte;

VI - a falta de exa<;ao no cumprimento
VII - a infidefidade
VIII -

convocado,

dos deveres atinentes

aos cargos e func;:6es partidarias;

partida ria, nos termos da lei e deste Estatuto;

nao acatamento

0

adotadas

do Partido;

por escrito, a mais de 3 (tres) reuni5es sucessivas das insUlncias

as deliberac;:5es dos Encontros e Congress os do Partido, bem como aquelas

pelos Diretorios

e Comissoes

Executivas

do Partido,

principalmente

se, tendo

sido

delas nao tiver participado;

IX - a propaganda

de candidato

ou candidata a cargo eletivo de outro Partido ou de coliga<;ao nao

aprovada pelo PT ou, por qualquer

meio, a recomenda<;ao de seu nome ao sufragio do eleitorado;

X - acordos ou alian~as que contrariem

os interesses do Partido,

especial mente com filiados

ou

filiadas de partidos nao apoiados pelas dire<;5es partidarias;
XI -

0

apoio a governos

que contrariem

°

os princfpios

programaticos

do Partido,

principalmente

quando em proveito pessoal, ou
exerdcio de cargo de governo - ministro ou ministra, secreta rio
ou secreta ria, diretor ou diretora de autarquia ou similar - em qualquer nfvel, em governo nao
apoiado pelo PT, salvo autoriza<;ao expressa das instancias partidarias;
XII - a obstruc;:ao ao funcionamento

de qualquer orgao de dire~ao partida ria;

Q0012S
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XIII - a promo<;:ao de filia<;:oes em bloco que objetivem

0

predomfnio

de pessoas ou grupos estranhos

ou sem afinidade com a Partido;
XIV

- a nao-comunica<;:ao ao conjunto

encaminhamento
conjunto

do Partido; 0 impedimento,

nos processos eleitorais
impedimento

dos filiados e filiadas dos nomes inscritos nas chapas; a nao-

das fichas de cadastro de filia<;:ao; a nao-divulga<;:ao da lista de filiados e filiadas ao
internos;

par ate au omissao, da aplica<;:ao das normas ou da fiscaliza<;:ao
0 pagamento

a participa<;:ao de qualquer

coletivo

da contribui<;:ao de filiados e filiadas, au

filiado ou filiada devidamente

habilitado

na sua instancia;

XV - a formula<;:ao de denuncias infundadas contra outros filiados ou filiadas ao Partido;
XVI

- a nao-contribui<;:ao

financeira

com a Partido,

nas formas

deste Estatuto,

quando

estiver

ocupando cargo eletivo au cargo em comissao.

CAPITULO III
DAS PENALIDADES
Art. 228. Sao as seguintes as medidas disciplinares:
I - advertencia

reservada ou publica;

11- censura publica;

111- suspensao

do direito de voto por tempo determinado;

IV- suspensao das atividades partidarias por tempo determinado;
V - destitui<;:ao de fun<;:ao em orgao partida rio;
VI - desligamento

de cargo comissionado;

VII - negativa de legenda para disputa de cargo eletivo;
VIII- expulsao, com cancelamento

da filia<;:ao;

IX - perda de mandato.
§12: Aplica-se a penalidade de destitui<;:ao de fun<;:ao, conforme

a gravidade da infra<;:ao, a criteria da

maioria absoluta dos membros do orgao competente.
§22: Aplicam-se as penas dos incisos I e II, segundo a gravidade da falta, aos infratores
infra<;:6es

•

a etica, a disciplina, a fidelidade

primarios,

por

a tipicidade

das

e aos deveres partidarios.

§32: As penas dos incisos I a IV poderao ser aplicadas cumulativamente,

conforme

infra<;:6es e sua gravidade.
§42: As penas de suspensao indicarao os direitos e fun<;:6es partidarias

cujo exercicio

sera par elas

atingido.
§S2: Aplica-se a pena de suspensao ao infrator ou infratora dos deveres partidclrios,
que praticar qualquer das infra<;:5es definidas no artigo 227.
§62: Aplica-se a pena de destitui~ao de cargo ou fun~ao em 6rgao partidario
qualquer

bem como aa

ao dirigente que praticar

das infra~5es definidas no artigo 227;

§72: A pena de negativa de legenda para a disputa de cargo eletivo sera aplicada ao filiado ou filiada
que praticar qualquer das infra~5es definidas
cumulativa com a do paragrafo anterior.
§82: A pena de desligamento

no artigo 227, podendo,

da bancada sera aplicada ao parlamentar

no caso de dirigente,
que desrespeitar

prevista no artigo 73 deste Estatuto ou praticar qualquer das infra~6es definidas
podendo, em se tratando de dirigente, ser cumulativa com a do § 79 deste artigo.
§92: Qualquer puni<;:ao disciplinar de suspensao e destitui~ao
partida ria que a membra do Partido tenha recebido;
§102: A pena de suspensao ou expulsao
reincidente reiterado.

podera, tambem,

implicara

ser

as normas

no artigo

227,

a perda de delega~ao

ser aplicada ao infrator

au infratora

J
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Art. 229. A infidelidade partida ria se caracteriza pela desobediencia aos prindpios doutrinarios
programaticos, as normas estatutarias e as diretrizes estabelecidas pelos orgaos competentes.
§12: Considera-se ato de infidelidade
da pen a de cancelamento
Partido,

0

candidato

partida ria, sujeitando

do registro da candidatura

§22; Os integrantes

fizer campanha eleitoral para candidato

das bancadas parlamentares,

penas de desligamento
suspensao do direito

temporario

as deliberac;:oes de Convenc;:ao e as

alem das medidas disci pi ina res, estao sujeitos as

de voto nas reunioes internas au

quando

se opuserem,

do

ou candidata ou partido adversario.

de sua bancada com substituic;:ao pelos suplentes

fun~5es que exer~am em decorrencia
Legislativa,

ou infratora aplicac;:ao sumaria

na justi~a Eleitoral e a expulsao simultanea

ou candidata do Partido que, contrariando

interesses partidarios,

estabelecidas

0 infrator

e

a perda

do Partido,

de todas as prerrogativas,

cargos e

da representac;:ao e da propor~ao partida ria, na respectiva Casa
pela

atitude

ou

pelo

voto,

as diretrizes

legitimamente

pelos orgaos partidarios.

§32: As penas previstas no paragrafo anterior serao aplicadas apos regular processo conduzido pela
Comissao de [tica e Disciplina correspondente,

salvo na hip6tese de descumprimento

ou filiadas parlamentares

a "fechamento

aplicada

Art.

de decisao

independentemente

230.

0

parlamentar

relativa

de questao",

quando a pena sera

de processo, observado 0 disposto no artigo 71 deste Estatuto.

que deixar a legenda, desobedecer

resoluc;:6es estabelecidas

pelos filiados

pelas instancias dirigentes

au se opuser

do Partido

perdera

0

as delibera~oes

mandato,

ou

assumindo,

nesse caso, 0 suplente do Partido, pela ordem de classificac;:ao.
Paragrafo

unico: No caso de desligamento

pena de indeniza~ao equivalente

voluntario

a remunera~ao

ou disciplinar,

podera, ainda, ser aplicada a

total auferida em 12 (doze) meses,

Art. 231, Dar·se-a a expulsao nos casos em que ocorrer:

1- infrac;:ao grave as disposic;:6es legais e estatutarias;
II -

inobservancia

grave

dos prindpios

programaticos,

da etica,

da disciplina

e dos deveres

partidarios;

111- infidelidade

partidaria;

IV - ac;:aodo eleito ou eleita pelo Partido para cargo executivo
contra as delibera~5es

dos orgaos partidarios

V - osten siva hostilidade,
lideranc;:as partidarias,
VI - improbidade

atitudes

ou legislativo

ou do filiado ou filiada

e as diretrizes do Programa;

desrespeitosas

ou of ens as graves e reiteradas

a diflgentes,

a propria legenda ou a qualquer filiado ou filiada;

no exercicio

de mandata

parlamentar

ou executive,

bem como no de 6rgao

partida rio ou func;:ao administrativa;
VII - incidencia reiterada
VIII - viola~ao reiterada
IX - reincidencia

de conduta pessoal indecorosa;
de qualquer dos deveres partidarios;

em promover filia<;oes em bloco que objetivem

estranhos ou sem afinidade
X - desobediencia

com

0

0 predominio

de pessoas ou grupos

Partido;

as delibera~oes regularmente

tomadas em questoes consideradas fundamentais,

inclusive pela bancada a que pertencer 0 ocupante de cargo legislativo;
XI - atuac;:ao contra candidatura
partidaria
candidatas de partidos nao apoiados pelo PT;
XII - condenac;:ao por crime
transitada em julgado.

infamante

ou realizac;:ao de campanha

ou par praticas

Panigrafo unico: A pena de expulsao implica 0 imediate
efeitos na Justic;:a Eleitoral.

administrativas

cancelamento

para candidatos
ilicitas,

eu

com sentenc;:a

da filiac;:ao partida ria, com
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CAPITULO IV
DO PROCESSO DISCIPLINAR
Art. 232. A representac;:ao devera ser feita por filiado ou filiada, em peti~ao escrita, motivada e
circunstanciada,

acompanhada

das provas em que se fundar e da indica~ao do rol de testemunhas,

ate 0 limite maximo de 8 (oito), devendo ser dirigida:
I -

a Comissao

prefeito

Executiva do Diret6rio

ou prefeita,

vice-prefeito

vereadora,

ou membro

respectivo

Diret6rio

a

II -

da filia~ao do denunciado

ou vice-prefeita,

do Diret6rio

secretaria

nas capitais e munidpios

Estadual, governador

Estadual se 0 denunciado,

ou governadora,

a

Comissao

ou secretaria

municipal,

vereador ou

com Zona is,

a Comissao

Executiva do

Executiva

presidente

Nacional,

au presidenta,

ou denunciada,

vice-governador

estadual ou federal, senador ou senadora, secretario

111-

ou no caso de

Municipal;

Comissao Executiva

Nacional,

ou da denunciada,

for membro

do Diret6rio

ou vice-govern adora, deputado

au deputada

ou secreta ria de Estada au equivalente;

se 0 denunciado
vice-presidente

au denunciada

for membro

ou vice-presidenta

da Republica,

do Diret6rio
ministro

ou

ministra de Estado ou equivalente.

Paragrafo unico: A Comissao Executiva de nivel superior poden3 avocar para si 0 processo, bem como
seu julgamento,

de representa~ao

formulada

perante

instancia

inferior

quando a repercussao

do

fato ou a gravidade da infra~ao atingir sua jurisdi~ao ou seu interesse,

Art. 233. A Comissao Executiva do nivel correspondente
da representa~ao

decidira sobre a admissibilidade

a Comissao de Etica e Disciplina para instaurac;:ao do respectivo

ou remessa

processo, no prazo

maximo de 30 (trinta) dias.
§ 12 No caso de manifesto
relat6rio

ao respectivo

descabimento

Diret6rio

propondo

§ 22 Da decisao de arquivamento
10 (dez) dias,

a Comissao

da representa~ao,

a Comissao Executiva

encaminhara

seu arquivamento.

a que se refere 0 paragrafo anterior

Executiva hierarquicamente

cabera recurso, no prazo de

superior,

Art. 234. Uma vez recebida a representac;:ao, a Comissao Executiva correspondente

adotara

as

seguintes providencias:
a) no caso de flagrante
instancias

superiores

desrespeito
do Partido,

as delibera~5es
sem necessidade

e diretrizes

legitimamente

de instru~ao

- oitiva

estabelecidas

pelas

de testemunhas

pela

Comissao de ttica e Disciplina ou outras provas para subsidiar a decisao da instancia competente
a Comissao Executiva notificara
defesa

no prazo

correspondente
b)

imediatamente

de 10 (dez) dias, apos

0 denunciado
0

que

ou denunciada

encaminhara

0

procedimento

ao Diretorio

para decisao;

nos demais casas, devera encaminha-Ia

ao coordenador

ou coordenadora

e Disciplina, a quem cabe dirigir a instru~ao, 0 qual, em caso de impedimento,
ou relatora

-,

para apresentar;:ao de

que podera ser substituido

motivo relevante ou conveniencia

da Comissao de Etica
designara urn relator

em qualquer fase do processo de instrur;:ao, por ausencia,

etica.

Art. 235. Estara impedido de participar da instrur;:ao e do julgamento

do processo disciplinar qualquer

membro da Comissao de Etica e Disciplina ou do Diret6rio correspondente
que tenha interesse
pessoal no caso. A arguir;:ao de impedimento sera feita pelo proprio filiado, ou filiada, denunciado ou
por qualquer
Diret6rio

outro

filiado,

ou filiada,

interessado

e sera decidida

pela Comissao

Executiva

do

correspondente.

Pan\grafo unico: Se houver impedimento ou suspei~ao da maioria absoluta dos membros da
Comissao de Etica e Disciplina, 0 processo sera remetido a Comissao de Etica e Disciplina da instancia
partida ria imediatamente
superior .
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Art. 236. Considerando

regular a representac;:ao, 0 coordenadar

ou coordenadora,

au a relator ou

relatora da Comissao de Etica e Disciplina adotara as seguintes providencias:
a) mandara notificar 0 representada
escrita,

ou representada

bem como as provas que pretende

para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer defesa

produzir

e a indicac;:ao do rol de testemunhas

ate a

maximo de 8 (oito);
b) em seguida, designara dias e horarios para a realizac;:ao das audiencias,
autor ou autora da representac;:ao, 0 representado
depoimentos

que deverao

testemunha

ou representada

nas quais serao ouvidos 0

e as testemunhas

ser gravados ou lavrados imediatamente

arroladas, em

em ata a ser assinada pela

e pelo filiado, ou filiada, denunciado,

Paragrafo

unico: As audiencias

domingos

e feriados,

serao realizadas, de preferencia,

ou em outra data, se assim deliberado

na sede partida ria, aos sabados,

pela maioria da Comissao de Etica e

Disciplina,

Art. 237. A Comissao de Etica pod era solicitar,
testemunhas,

fazer diligencias

ainda, juntada

ou investigac;:oes, garantido

advogado ou advogada constituido,

de documentos

a todos os depoimentos,

Art. 238. Concluida a instrw;:ao, sera aberto

provas e documentos

unico: Findo 0 prazo, com ou sem as razoes de qualquer

0

para a devida delibera~ao

respectivo.

Art. 239. A data da reuniao do Diretorio
partir

ou representada.

das partes, sera elaborado

parecer da Comissao de Etica e Disciplina, com indicac;:ao das penalidades,
do Diretorio

colhidos,

prazo sucess'lvo de 10 (dez) dias para a apresentac;:ao

0

das alegac;:6es finais do autor, ou autora, da representac;:ao e do representado,
Paragrafo

ou a oitiva de outras

as partes acesso pessoal, ou por seu

da entrega

correspondencia,

do parecer

sera designada nos 20 (vinte) dias subseqiientes

da Comissao de Etica e Disciplina,

dirigida aos enderec;:os constantes

dando-se

contados a

ciencia as partes por

no processo, as quais deverao ser postadas e

recebidas ate 5 (cinco) dias antes da realizac;:ao da reuniao.
§12: Por ocasiao
representada

do julgamento,

poderao apresentar

0 autor

ou autora

da representac;:ao

suas razoes ora is, pessoalmente

e 0 representado

ou por intermedio

ou

de advogado

ou advogada, pelo prazo de 15 (quinze) minutos cada.
§22: Na oportunidade
a observancia

do julgamento,

as normas

serao garantidos

aos acusados ou acusadas 0 contraditorio

§3!1: Entende-se por meios inerentes de prova todos aqueles que tiverem,
relac;:ao com os fatos considerados

Art. 240. As medidas
parecer da

disciplinares

241.

a serem aplicadas poderao

Comissao de Etica e Disciplina e serao adotadas

Das decisoes

que

direta ou indiretamente,

do interesse da defesa, excluidos os meramente

maioria absoluta de votos dos presentes, respeitado

Art.

e

da mais ampla defesa, com os meios a ela inerentes,

contiverem

medidas

0 quorum

protelatorios.

ou nao ser aquelas indicadas
pelo

Diretorio

correspondente

no
por

de deliberac;ao da instancia.

disciplinares

cabera

recurso

ao Diretorio

hierarquicamente
superior no prazo de 10 (dez) dias contados da notifica~ao das partes, podendo a
Comissao Executiva correspondente
conceder efeito suspensiv~, que sera obrigat6rio para a pena
de expulsao,

Art. 242, Contam-se os prazos excluindo·se
da contagem

0 dia do infcio e incluindo·se

dos prazos, nao serao computados

0 dia do termino.

No inicio

os sabados, domingos e feriados.

§12: Se 0 infcio do prazo cair no saba do, no domingo ou em feriado, este come~ara a fluir a partir do
primeiro
primeiro

dia util subsequente;
dia util seguinte.

se terminar

em qualquer

desses dias, este sera prorrogado

para 0

J
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0 Estatuto

nao estabeleeer

prazo especial e 0 eoordenador

.

ou coordenadora

da

Comissao de Etica e Disciplina nao 0 fixar, todos os prazos serao de 10 (dez) dias.

Art.

243. A comunica~ao

recebimento,

dos atos do processo

presumindo-se

disciplinar

ter sido recebida se dirigida

sera feita

por earta com aviso de

ao endere~o

que a parte declarou

no

processo.

Art. 244. Os casos omissos em materia de prazos, comuni[a~5es
serao resolvidos pela Comissao Executiva do Diret6rio

Art. 245. Cessando as causas que determinaram
antes do termino

do cumprimento

expulsao, podera 0 interessado

competente

de atos ou demais procedimentos
Que ira julgar a falta disciplinar.

a aplica~ao da medida disciplinar

da penalidade,

ou em face de motivo

ou a interessada solicitar revisao da penalidade

a instancia

no feito, cabendo recurso de offeio

imediatamente

de suspensao

relevante

no caso de

ao Diret6rio

que agiu

superior.

CAP[TULO V
DA MEDIDA CAUTELAR
Art. 246_ Havendo fortes indicios de violal;ao de dispositivos
partida ria passiveis de repercussao prejudicial
de urgencia, quando

representado

0

ao Partido em nivel estadual ou nacional; ou em casos

ou representada

podera frustrar

quando a demora puder tornar a aplica~ao da penalidade
I - a Comissao Executiva competente
provisoria

do denunciado

devera estar concluido

determinar,

ou denunciada

regular processo etico; ou
a suspensao

por tempo nao superior a 60 (sessenta) dias, dentro do qual
ou

II - a Comissao Executiva de orgao imediatamente
0 afastamento

0

ineficaz, podera:

pelo voto de 3/4 de seus membros,

0 processo de julgamento;

membros, determinar

a disci pi ina e a fidelidade

pertinentes

temporario

superior,

pelo voto de 3/4 (tres quartos) de seus

dos membras de qualquer orgao hierarquicamente

inferior.
Paragrafo

unico: Por repercussao

ou nacional envolvendo
respeito

a percep~ao

voto remunerado

0

prejudicial

entende-se

a veicula~ao de noticias em nivel estadual

nome do filiado, au filiada, acompanhado

de vantagens indevidas, favorecimentos,

ou outras situa~6es que possam configurar

da legenda do Partido que digam

conluio, corrupl;ao,

desvio de verbas,

improbidade.

CAPITULO VI
DA INTERVENC;:AO, DA DISSOLUC;:AO E DA DESTITUIC;:AO DE INSTANCIAS
PARTIDARIAS
Se~ao 1- Da interven~ao

nas instancias

de dire~ao

Art. 247. As instancias de dire~ao poderao intervir nas hierarquicamente
I - manter a integridade

11- garantir

0 exerdcio

para:

partida ria;
da democracia

111- assegurar a disciplina e a fidelidade

interna, dos direitos dos filiados, das filiadas e das minorias;
partidarias;

IV - reorganizar as finan~as e as transferencias
previstas neste Estatuto;
V- normalizar

inferiores

0 contrale

das filja~6es partidarias;

de recursos para outras

181adl

instancias

partidarias,

I

I
I
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VI - impedir acordo ou coligac;:ao com outros partidos em desacordo com as decisoes superiores;
VII - preservar

as norm as estatutarias,

a etica partida ria, os principios

programaticos

ou a linha

polftica fixada pelos orgaos competentes;
VIII -

garantir

cumprimento

0

das disposic;:oes partidarias

§1!?: 0 pedido de intervenc;:ao sera fundamentado
ocorrencia

e instrufdo

sobre

0

processo

com elementos

polftico-eleitoral.
que comprovem

a

ou a iminencia das infrac;:oes previstas neste artigo.

§2!?: Ate 5 (cinco) dias antes da data da reuniao
instancia visada ser notificada,
escrito ou apresentar

que deliberara

por carta com aviso de recebimento,

sobre a interven~ao,
para apresentar

defesa oral pelo prazo de 15 (quinze) minutos,

devera a

sua defesa por

na reuniao do julgamento

do

pedido.
§3!?: A intervenc;:ao sera decretada
respectivo,

pelo voto de 60% (sessenta por centol dos membros do Diret6rio

devendo do ate constar a designac;:ao da Comissao Interventora,

composta

de 5 (cinco)

membros, e 0 prazo de sua durac;:ao.
§4!?: 0 prazo da intervenc;:ao podera ser prorrogado
enquanto

por ate da Comissao Executiva que a decretou,

nao cessarem as causas que a determinaram.

§5!?: A Comissao
deliberar,

Interventora,

aplicando-Ihe,

uma vez designada,

estara

no que couber, a competencia

invest ida de todos

05 poderes

§6!?: Da decisaa que deliberar sobre a intervenc;:ao cabera recurso, sem efeito suspensivo,
de 10 (dez) dias, para 0 Diretorio
Diretorio

hierarquicamente

para

de Comissao ProvisOria.
no prazo

superior, e ao Encontro Nacional se 0 ate for do

Nacional.

Se~ao 11- Da dissolu~ao e da destitui~ao

Art. 248. A dissoluc;:ao de Diret6rio

de Comissoes Executivas

ou a destituic;:ao de Comissao Executiva pod era ser decretada

nos

casos de:
I - violar;:ao do Estatuto,

do Programa au da etica partida ria, bem como desrespeito

deliberac;:ao regularmente

tomada pelos 6rgaos superiores do Partido;

11-

indisciplina

a qualquer

partida ria;

111- renuncia da maioria absoluta dos membros do Diretorio_
§1!!: 0 Diretorio
recebimento,

ou Comissao Executiva objeto do pedido sera notificado,

ate 10 (dez) dias antes da data da realizac;:ao da reuniao,

par 30 (trinta)

minutos;

§2!!: Dissolvido

0

0 seu cancelamento,

§3!?: A dissolur;:ao de Diretorio
absoluta

se ja efetuado.

au a destituir;:ao de Comissao Executiva sera decretada

dos membros

do Diretorio

hierarquicamente

superior,

dissoluc;:ao constar a designac;:ao de uma Comissao Provisoria, observada
norm as estabelecidas

10 (dez) dias ao Diretorio
Nacional,

pelo voto da

devendo

do ate de

para a sua composir;:ao as

neste Estatuto.

§4!!: Da decisao que dissolver Diretorio
Diretorio

defesa oral

Diretorio ou destitufda a Comissao Executiva, ser-Ihe-a negada a anota~ao na Justi~a

Eleitoral ou promovido
maiaria

por carta com aviso de

para apresentar

que

ou destituir

Comissao Executiva, cabera recurso no prazo de

hierarquicamente
superior, e ao Encontro Nacional, se 0 ate for do
sera recebido pela Comissao Executiva correspondente
com efeito

suspensivo.
§5!?: 0 efeito suspensivo

previsto

no paragrafo

anterior

nao se aplica nos casos de resolur;:6es ou

materias relacionadas ao processo eleitoral em que a legislar;:ao em vigor torne indispensavel
aplicac;:ao imediata da decisao de dissolur;:ao de Diret6rio ou destituir;:ao de Comissao Executiva.
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TrTULO VIII
DA OUVIDORIA DO PARTIDO

e orgao

Art. 249. A Ouvidoria
com a finalidade

)

de coopera~ao do Partido e sera criada em nfvel nacional e estadual,

de contribuir

para manter 0 Partido sintonizado

seus filiados e filiadas e com os setores sociais que pretende

com as aspira~6es do conjunto

representar,

promovendo,

de

sempre que

necessario, debates sobre 0 projeto politico partidario.

Art_ 250. As Comiss6es
respectivas

Ouvidorias,

Executivas

Estaduais

providenciando

e Nacional

os meios

observadas as normas de funcionamento

serao

adequados

responsaveis

ao exercicio

pela cria~ao das

de suas atividades,

a serem definidas pela instancia nacional.

TITULO IX
DAS TENDENCIAS
Art. 251. 0 direito de filiados e de filiadas organizarem-se

em tendencias

vigora permanentemente

no Partido, observadas as normas previstas neste Estatuto.
§1!!: Tendencias
interior

sao agrupamentos

do Partido,

que estabelecem

determinadas

rela<;:6es entre militantes

posi<;:6es poifticas,

nao podendo

assumir

para defender,
expressao

no

publica

e

declarar-se de vida permanente.
§2!!: Todo e qualquer
partida rio

ou

correspondente

previstos

de filiados
neste

irregulares,

que nao cumprirem

e filiadas

Estatuto

0 seu registro como tendencia

§3!!: Os agrupamentos
considerados

agrupamento

instancia

que nao se constitua

devera

a

solicitar

em organismo

instancia

de

dire~ao

interna do Partido.
a exigencia

estando seus integrantes

sujeitos

prevista

no caput

deste

as medidas

disciplinares

ou filiadas

organizarem-se

artigo

serao

previstas neste

Estatuto.
§4!!: 0 Partido

nao reconhece

0 direito

de seus filiados

em fra~6es,

publicas ou internas.

Art. 252. As tendencias

podem ser de ambito municipal, estadual ou nacional, ter atua~ao em todas

as areas de interesse do Partido ou resumirem-se
Paragrafo

unico. As tendencias

a um determinado

setor ou tema.

deverao solicitar seu registro na instancia correspondente

ao seu

ambito de atua~ao.

Art. 253. As tendencias
§1!!: Recomenda-se

nao poderao ter sedes proprias.

que as tendencias

se reunam nas sedes partidarias

e suas atividades,

sempre

internas ao Partido, deverao ser abertas para qualquer filiado ou filiada.
§22;

Aquelas

que

pretendam

conhecimento
e ser autorizadas
identificar;:ao publica.

manter

espa~o

pela respectiva

para

organizar

J

suas

Comissao Executiva,

atividades
vedado

deverao

qualquer

dar

tipo de

§3!!: 0 espa<;:o a que se refere 0 paragrafo anterior podera ser usado pelo Partido, vedada sua
utiliza~ao para reuniao com nao-filiados ou nao-filiadas.

Art. 254_ As tendencias
internas poderao produzir boletins informativos,
bem como editar
publicar;:oes voltadas ao debate polftico e teorico ou a propostas sobre a conjuntura e 0 movimento
social, de circula~ao interna ao Partido.
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§1!!;

E

vedada a publica~ao de folheto,

com objetivo
§2!!;

de difundir

E vedada

jomal,

posi~6es de tendencia

revista ou de qualquer

a circula~ao externa ao Partido de quaisquer

mesmo que veiculando

outro meio de comunica~ao

fora do Partido.
documentos

assinados por tendencias,

posi~5es oficiais do Partido.

§3!!; A defini~ao e a organiza~ao da atua~ao politica do Partido nos movimentos
as suas autonomias,

socia is, respeitadas

deverao ser decididas nas instancias partidarias.

§4!1; Durante os periodos congressuais, de renova~ao das dire~5es ou de consulta

e

garantida

a mais ampla liberdade

filiados e filiadas e pelas diferentes

Art.

255. As tendencias

mecanismos

poderao

de difusao das teses politico-programaticas

manter,

com

a devida

comunicac;:ao

carater de finan~as publicas para uma tendencia

Art. 256. As delibera~oes

ria,

defendidas

por

chapas e candidaturas.

de arrecada~ao de recursos, desde que nao concorram

que nao adquiram

a base partida

das tendencias

nao podem se sobrepor

chocar com 0 seu encaminhamento

pr,.itico.

Art. 257. As rela~oes internacionais

sao atributo

a

dire~ao

partidaria,

com as flnanc;:as partidarias

ou

interna.

as decisoes partidarias

nem se

exclusivo do Partido por meio de suas instancias de

dire~ao.
§1!!; 0 Diretorio
tendencias,

Nacional

verificando

devera

avaliar

as rela~6es internacionais

§22; A avalia~ao a que se refere 0 paragrafo anterior

procedimentos
tendencias

mantidas

atualmente

por

se estao de acordo com a polftica do Partido.
servira para que 0 Diretorio

ou prazos sobre as relac;:5es internacionais,

internas do Partido em eventos ou organismos

nao podendo

Nacional estabele~a

haver representa~ao

de

internacionais.

TITULO X
DOS MEIOS DE COMUNICA~AO

E DA FORMA~AO

POLITICA

CAPITULO I
DOS MEIOS DE COMUNICA~AO
Art. 258. Entendendo

que a democratiza~ao

democracia
partidaria
e da constru~ao
permanentemente
meios de comunica~ao.

da informac;:ao constitui
de uma

sociedade

um elemento

democratica,

0

insubstitufvel
Partido

da

mantera

CAPiTULO II
DA FORMA~AO
Art. 259. A forma~ao

politica, coerente

POLiTICA

com a caracterfstica

plural e democratica

do Partido, deve

ser estimuladora
do exercicio critico, superando 0 dogmatismo e a retransmissao de verdades
prontas, Sua metodologia deve adotar como base a pluralidade de vis6es e interpreta~5es existentes
no Partido e na sociedade, fazendo do debate, da duvida e da polemica uma estrategia sempre
presente em suas atividades.
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TITULO XI
DO PATRIMONIO

DAS MARCAS

Art. 260. A estrela vermelha

E SIMBOlOS

I

DE IDENTIFICAt;AO

DO PARTIDO

de 5 (cinco) pontas com as iniciais do PT no seu interior,

"0PTEI" e "Lula-Ia", sao simbolos de identifica~ao
responsabilidade

--.-----------------_._-J

DO PARTIDO

CAPITULO

_

do Partido conforme

os verbetes

marcas ja registradas sob a

absoluta e exclusiva da instancia de dire~ao nacional.

§1!!: Outros simbolos ou marcas poderao ser registrados sob responsabilidade

absoluta e exclusiva

da instancia de dire~ao nacional.
§2!!: 0 uso para quaisquer fins, inclusive a explora~ao comercial, industrial

e publicitaria,

das marcas

e simbolos do Partido 56 podera se dar mediante concessao, autoriza~ao ou delega~ao explicitas da
Comissao Executiva Nacional.

CAPITULO

II

DO PATRIMONIO

Art. 261. 0 patrimonio

do Partido sera constituido

por:

a) renda patrimonial;
b) doa~5es e legados de pessoas fisicas ou jurfdicas;
c) bens m6veis e imoveis de sua propriedade

ou que venha a adquirir;

d) recursos recebidos na forma deste Estatuto.

Art. 262. No caso de dissolu~ao do Partido, seu patrimonio
trabalhadores,
Paragrafo

conforme

sera destinado

a entidades

ligadas aos

delibera~ao do Encontro Nacional que apreciar sua extin~ao.

unico: A extin~ao a que se refere esse artigo 56 podera ocorrer por decisao de 2/3 (dais

ter~os) dos delegados

e delegadas de Encontro

Nacional especial mente convocado

para esse fim

com 6 (seis) meses de antecedencia.

TITULO XII
DISPOSIC;OES GERAIS E TRANSIT6RIAS

Art. 263. Para fins de organiza~ao e de administra~ao
Panigrafo

unico: Os deputados

deputados

e deputadas

partidaria,

0 Distrito

Federal equivale a estado.

distritais, ou outros, na mesma hierarquia,

equivalern a

e deputadas estaduais.

Art. 264. 0 presente Estatuto podera ser alterado
seus delegados e delegadas.

em Encontro Naeional, pelo voto da maioria de

§l!!: Para efeito do disposto neste artigo, a Comissao Executiva Naeional designara uma Comissao
que elaborara 0 projeto de reforma e promovera

sua publica~ao e sua distribuic;ao aos Diret6rios

em todos os nlveis para apresentac;iio de emendas, dentro dos prazos que fixar.
§2!!: Tada altera~ao estatutaria

devera ser registrada no Ofieio Civil competente

o mesmo fim ao Tribunal Superior Eleitoral, nos termos da lei.

e enca min hada para

Art. 265. Cabera ao Diret6rio

Nacional regulamentar

bem como as disposi~6es deste Estatuto,
aprovado,

° entendimento

0 funcionamento

estabelecendo,

das Macrorregioes

se necessario,

nacionais,

em parecer por ela

que deva prevalecer na aplica~ao de seus dispositivos.

Art. 266. Os membros do Partido nao responderao

subsidiariamente

pelas obriga~6es contrafdas em

nome da agremia~ao partidaria.

Art. 267. Na remessa pelo correia
considera-se

protocolo,

de cita~6es, notificac;oes

para qualquer efeito,

que dirigida ao enderec;o constante

Art. 268. Sob a responsabilidade

Art. 269. Grupos de Trabalho
com 0 objetivo

recibo postal ou

0

documento

partida rio,

aviso de recebimento,

desde

no Cadastro Nacionar de Filiados e Filiadas.

das instancias em nfvel nacional, estadual, municipal,

de convenios com entidades especializadas,
educa~ao e treinamento

0

ou qualquer

poderao ser organizados

ou cursos de formac;ao profissional,

poderao ser organizados

ou por meio

sistema de pesquis3s, de

de interesse polftico-partidario.

circunstancialmente

pela dire~ao nacionar,

de elaborar propostas de governo, politicas publicas ou articular

os Setores nas

campanhas eleitorais.

Art. 270. Para efeito do disposto no artigo 141, 0 inicio da contagem
para 0 cargo de vereador ou vereadora,

Art. 271. 0 qu6rum estabelecido

do prazo sera 0 ano de 2012

e 2014 para os demais cargos.

nos artigos 41, 50 § 2Q, 66 e 152, de 25% (vinte e cinco por cento)

do numero de votantes do ultimo PED, fica reduzido para 15% ate a realizac;ao do pr6ximo PED
em 2013.
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