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ESTATUTO

TITULO I

CAPITULO I

Denominaq:fio, cede, duran:ao, t:inalidade e principios program;iticos

Art. I ' O Partido Trabalhista Brasileiro. tamb6m reconhecido pda sigla PTB.
fundado em 15 de maid de 1945. pessoa juridica de direito privado e entidade de
natureza politica de fmbito nacional. com tempo de duragEio indeterminado. side
nacional e toro em Brasilia. Distrito Federal. roger-se-a por este estatuto e. no que
couber. pda lei federal pertinente

Par6grafo Qnico. O PTB organizar-se-a tamb6m em nl\eis estaduais. com sides e
forks nas capitais dos respectivos Estados. e em nf't'el municipal. com sides e soros nos
respectivos municipios.

Art. 2' O PTB tem por flnalidade

l impor-se homo realidade social e politica

11 - influir na oriental:io politica nacional. estadual e municipal
organizagao do grupo social e a expressao da 'contade popular:

mediante a

111 - alcangar o poder politico institucionalizado. objetivando a aplicagao de seu
programs de governs e de seu plano de agro parlamentar=

lv assegurar a autenticidade do sistema representative;



V - defender os direitos fundamentais da pessoa humana;

VI - resguardar a soberania nacional. o regime democrftico e o pluralismo
politico.

Ar
fundamentais:

1 - harmonizagao da con'u'iv8ncia entry o trabalho e o capital:

11 - promogao dajustiga social. da distribuig5o de ronda e da riqueza nazi

111 - orientagao por meio de programa de agro social, politica e economic
sentido nacionalista e democrftico;

IV - participagao dos filiados nas atividades partidarias;

V - garantia da livre escolha de seus dirigentes. por meir de eleig6es peri6dicas;

Vl- preva16ncia da vontade da maioria nas tomadas de decisio:

Vll - liberdade de debate;

Vlll - protegao ao direito de minoria:

IX - repOdio a qualquer forma de discriminagao; :: ' ~ .- ...,.:':.:i:!J '

X - incenti't'o ao desenvolvimento cientfflco e tecno16gico; t::l;=;:=;;;"'''

XI - humanizagao dos processos de automagao:

Xll - preva16ncia dos direitos sociais e coleti't'os sobre os individuais;

Xlll - democratizagao da propriedade rural:

XIV - qualiHlcagao do ensino e universalizag5o do acesso a educagEio:

XV - defesa de um meio ambience qualitative e ecologicamente equilibrado.

Parggrafo 6nico. Os principios fundamentais expressos nests artigo nio excluem
os decorrentes do estado democrftico de direito.

CAPITULO ll

Sfmbolos

Art. 4' S3o sfmbolos do PTB:

3' Para atingir seus Hms o PTB subordinart se-f aos seguintes principiosrai !u](

dea

$\

outr

\



I -- a Bandeira: flfmula composta de tr6s f aixas verticais de igual largura. nas
cores preta. franca e vermelha. com impressao da sigla PTB ao centro. em sentido
obliquo e na cor preta;

11 o nino

111 a Carta Testamento do Patrono do PTB, Presidente Get01io Vargas

IV -- a marfa: o mapa do Brasil com tr6s faixas obliquas, nas cores
e vermelha. com impressao da sigla PTB ao centro. em sentido horizontal. na
com contorno na cor branca;

preta.jjran(y I,b 9
cqr preta

V -- o romero: 1 4

Parfgrafo 6nico: O dia 15 de maid C a data magna do PTB
todos os petebistas. em todo territ6rio nacional.

comemorada por

TITULO ll

Da filiaglio Partidgria

Art. 5'. A flliagao ao PTB tem cargter permanente e validade em todo o
territ6rio nacional.

! I '. Poder6 ser admitido homo Hiliado ao PTB todo o brasileiro eleitor que.
expressa e formalmente. aceitai e se comprometer a cumprir o Programa, o Estatuto e as
Resolug6es do Partido e a empenhar-se para que sejam cumpridos.

$ 2'. Ao assinar a ficha de filiagao partid6ria. o eleitor estar6 concordando e se
comprometendo a cumprir o Programa. o Estatuto e as Resolug6es do Partido.

g 3' A flliagao serif requerida perante Comiss5o Executiva dc Diret6rio
Municipal e Estadual. perante Comissio Pro't'is6ria Municipal e Estadual e, ainda,
perante a Comiss5o Executiva Nacional.

g 4' A Hlliagao partidaria sera realizada em flchas padronizadas cm modelo
adotado polo Partido. em 2 (duas) bias, sendo a primeira entregue ao Hlliado e a segunda
arquivada no Diret6rio Municipal a que o mesmo pertencer

! 5' As Comiss6es Executivas Nacional e Estaduais, atrav6s de Resolugao
poderao instituir formas complementares de acompanhamento e controls das flliag6es
nas suas respects''.'as circunscrig6es.

! 6' Poderio filiar-se ao Partido. em canter especial, jovens com idade inferior a
do alistamento electoral. os quais poderao participar de ladas as atividades pattidfrias,
sal't'o as que exijam condigiio de eleitor.



$ 7' Qualquer flliado ao partido. no exercicio de seus direitos partidfrios. poder6
abonar as fichas de filiagfio, sem prejufzo do disposto no art. 7'

Art. 6' Na Hicha de llliagao constarg o compromisso expresso do filiado de
cumprir o Programa e o Estatuto do Partido. bem come as decis6es adotadas pelts
6rgaos de diregao partidaria.

Art. 7' Qualquer filiado do Partido podera impugnar pedido de
partidfria no puzo de 3 (tr6s) dias contados da divulgagao da flliagao a qual
atrav6s de edital aHxado na side do 6rgao partidario onde o mesmo se
assegurando-se ao impugnado igua] puzo para contestagao contado da notify
impugnagao.

{#:"" u'£n

folio l!,c.. .' :l

$ 1' Esgotado o puzo de contestagao. a Comissio Executi'\,a decidirf em 5
(cinco) dias e, nio o f azendo. Q deferimento da inscrigao sera considerado autom6tico.

$ 2' A decisio que denegar a flliagao seri obrigatoriamente motivada e deja
caber6 recurse ao 6rgao partidario de nigel imediatamente superior. no puzo de 3 (Eras)
dias

g 3' Nio havendo impugnagao no puzo estabelecido bem homo deconido o
puzo de 05 (cinco) dias sem que seja proferida decisio no recurse. considerar-se-f
deferida a filiagao.

Art. 8" Na impugnagao a que se refers o artigo anterior. poderao ser argtiidos os
seguintes fundamentos:

l
Partido ;

manifesta incompatibilidade com a orientagao politica e os postulados do

11 - atitude desrespeitosa a dirigentes. parlamentares e outras
Partido. e agressao e hostilidade a legenda;

lideranggf .d©
B

111 - condutapessoal indecorosa= '\ : Q .7 'Z $\
IV - improbidade administrati'Q'a comprovadamente praticad4 pe:lQ.iJPP©gd:Mo na

gestao publica; .E=:J"

V outros f amos de relevance interesse partid6rio

Art. 9' A flliagao partidaria sera cancelada nos seguintes casos

1 - morse

1] - expulsao;

111 cancelamento da naturalizagao por sentenga transitada em julgado

IV - deixar de cumprir com quaisquer dos deveres do filiado previstos no artigo
12 deste estatuto.



V - desligamento voluntfrio ou filiagao a outro partido. asta deste que
comunicada ao juiz da respectiva zona electoral;

vl deixar, injustificadamente. de comparecer a 3 (ares) conveng6es 00Ji-ZX
consecutivas do 6rgao partidfrio a que pertencer. /

Paragrafo Qnico. O processo de cancelamento de filiagao nos termos dos
IV e VI. deverf ser precedido de representagao .junto ao Conselho de Etica e
Partidfria e julgamento perante a Comissio Executi't'a. nos termos e prazos
presents estatuto.

Art. 10. 0 Hiliado que desqar desligar-se do Partido deverg f'azer expressa
comunicagao dessa intengao ao 6rgao de diregao partidaria municipal e ao Juiz Eleitoral
da zona em que for inscrito.

Paragrafo Onico. Revogado pda Conveng5o Nacional de 12. 1 2.2014

TITULO 111

eitos, Dos Deveres, Da Licenga

CAPITULO I

Dos Direitos

Art. 11. Sio direitos dos filiados:

] - participar das reunites partidarias e nelas manifestar-se;

11 - -. omar e ser 't'otado para a composig:io dos 6rgaos do Partido;

111 ser tratado de forma respeitosa. sem distingao de qualquer nat&i:dBdf

IV defender-se de acusag6es ou punig6es recebidas;

V ser denunciado somente por documents escrito e assinado:

Vl-- recorrer das decis6es dos 6rg5os parlidfriosl

Vll -- peticionar aos 6rgaos do Partido. deles receber informac6es de seu
interesse e obter certid6es:

Vlll lutar contra as violag6es da democracia partidfria. dos principios
programaticos e das normas estatutarias;

IX -- ser informado das resolug6
Dartidarios:

Dos Dir
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X utilizar os servigos oferecidos ou mantidos polos 6rgaos partiddrios;

XI outros decorlentes da atividade partidaria.

Xll -- licenciar-se de carlos e fung6es partidarias.

Paragrafo Onico. Somente podera 'c'omar ou ser votado nas
partidarias. inclusive ver-se inscrito na nominata para escolha de candidat
eletivos, o titular de mandato eletivo e os demais filiados em dia com sua
financeira

os a car
.$uicont

CAPITULO ll

Dos Deveres

Art. 12. S5o deveres dos filiados:

1 - fidelidade partidaria:

11- comparecer is reunites partidarias;

111 difundir. defender. cumprir e hzer
Resolug6es do Partido;

IV -- acatar as deliberag6es e decis6es das
Comiss6es Executivas e das Comiss6es Provis6rias;

V - participar das campanhas eleitorais. prom
do partido;

VI -- pagan pontual
em Resolugao partidaria:

Vl] - abster-se de pronunciamentos contr6rios d linda politica do partido;

Vlll - indycar em pap6is e documentos de sua propaganda Dolftica o nor
part ido ;

]X -- manger conduta compatf''.'el com os principios 6ticos do Partido;

X -- cumprir com exagao as saas fung6es nos 6rgaos partidarios pa
tenha sido eleito ou designado;

XI -- renunciar ao maida

Programa o Estatutocumprir o (

Conveng6es dos Diret6riose

o-.,endo e apoiando os candidatos] L

monte a contribuigao flnanceira estabelecida neste Estatuto eS st£S(

ra os quads

to eletivo no faso de desliaamento do Partido( g rLI(

.r{.



Art. 13. Sio deveres dos mandatfrios de cargos politicos, a16m daqueles
definidos no artigo anterior:

1 - zelar pda dignidade da representagao politica e pelo aperfeigoamento das nf) 1 1 1 n
instituig6es nacionais, visando ajustiga social; vv J ii D

11 - amir com dilig6ncia e interesse no desempenho de suas atribuig6es. fazendo
se presence e atuante nos trabalhos de sua compet6ncia
com Hldelidade o programa e as diretrizes partidarias
assumidos na campanha eleitoral;

e responsabilidade. cur

e honrando os comprjlFiss(rl IK3

111 - pugnar pda exist6ncia. polo prestigio e pda unidade do Partido Trabalhista
Brasileiro. diligenciando para que sejam atingidas as subs nlnalidades;

IV - conduzir-se com lealdade e urbanidade nas relag6es com os colegas, filiados
do partido e eleitores;

V - mantel vida publica irrepreensivel, preservando
representatividade e responsabilidades politico-partidfrio.

a utica exigida pda

VI - contribuir financeiramente com o Partido junto aos respectivos 6rgaos de
diregao estadual, quando o mandato for estadual ou federal, e aos 6rg5os de diregao
municipal quando o mandato for municipal.

CAPITULO 111
,:X£HH.+,+' HB

l

Da Licenga

Art 14. Conceder-se-f licenga ao filiado ocupante de cargo partidgllio:

1 - por motivo de doenga:
\;=:;;(--

11 para tratar de interesses particulates

Par6grafo Onico. As licengas servo concedidas a requerimento do filiado
tempo que perdurar o seu interesse.

e pelo

Art. 15. O filiado em Bozo de licenga nio perder6 o vinculo com o PTB
devendo, no que couber. exercer sous direitos e deveres partidarios.

TITULO IV

Da Organizagao Partidfria

CAPITULO I

Disposig6es Gerais

Art. 16. A estrutura do PTB classiflca-se em



1 - 6rgaos de deliberagao;

11 6rgaos de diregao e de agro partidfria:

111 - 6rgaos de agro parlamentar; ..+/.qP ' .

BA+..b3'
J..#.f=.+ R

R nlv

V

VI

6rg5os auxiliares:

6rgao de estudo, pesquisa doutrinagao e educagao polqica; \ 3 i
\£;:::ba,,-"':-a.I'''fry

,W©s :!!..€6rgaos de cooperagao.

Art. 17. A organizagao partidfria, deflnitiva ou pro\is6ria. em fmbito nacional
estadual e municipal, 6 independents e aut6noma. administrativa e flnanceiramente
respondendo isoladamente por suds obrigag6es e responsabilidades avis. comerciais
trabalhistas. previdenciarias, tiscais e de outras naturezas.

l$ 1' Para os efeitos do disposto nests artigo. essas obrigag6es nio se comunicam.
patrimonial ou juridicamente com os 6rgaos superiores. sendo inaplic6vel, entry os
organismos partid6rios de quaisquer niveis. o princfpio da solidariedade passiva.

! 2' Os 6rgaos de diregao partid6ria, de quaisquer niveis, deverio fazer constar
dos alas, contratos. ou instrumentos que celebrem com terceiros. as prescrig6es
dispostas no kaput deste artigo. no que se revere is saas obrigag6es e responsabilidades.

g 3' Os dirigentes partidarios que tiverem as contas do partido ]ejeitadas .junta a
justiga eleitoral sio por das responsaveis e por das responderao legalmente na medida
de sua compet6ncia prevista no estatuto.

Art. 17-A -- Os 6rg5os de diregao partidfria estaduais de\em enviar
mensalmente. at6 o 15' (d6cimo quinto) dia subsequente. os balancetes mensais e o
quadro de detalhamento das despesas com pessoal, sob pena de perda da respectiva iota
parte do Fundo Partidfrio e. na reincidencia, a inabilitagao de sous membros para carlos
de representagao e de diregao partid6ria.

Art. 17-B -- A16m dos documentos previstos no artigo anterior. nos meses de
fevereiro e agosto os 6lgaos de direg:io partidfria estaduais enx.'largo ao nacional. sob
pena de perda da iota parte do Fundo Partidfrio. certid(3es de (a) quitagao de tributes
federais e divida ativa com a Uni8o. (b) CRF-FGTS. (c) CND-INSS. (d) Justiga civil
estadual; (e) Justiga Federal; (e) Justiga do Trabalho; (f) protesto de titulos; (g) do TRE.
informando o andamento da anflise de prestagao de costas, dos Oltimos 5 (cinco) ands.

Art. 17-C Os 6rgaos de diregao partidaria estaduais aplicarao. no minimo. 5%
(cinco por cento) do repasse total do Fundo Partidfrio do exercicio Hinanceiro na criagao
e manutengao de programas de promogao e difusio da participagao politica da mulher.
tlcando impedido de utilize-lo para finalidade diversa.

Paragrafo &nico. A inobservincia do disposto no ''kaput" acarretarf a perda de 3
(tras) cotas panes do Fundo Partidfrio e a obrigagao. para o exercicio seguinte. de
acrescer 2.5% (dais virgula cinco por canto) aos 5 (cinco) da aplicagao anual



Art. 18. As comiss6es pro''''is6rias. em todos os niveis de organizagao, nio
poderao contrair dfvidas. obrigag6es e encargos de qualquer natureza. ficando sous
membros diretamente respons6veis pelts excesses que cometerem. 00i1]8

Art. ]9. O mandato dos 6rg5os partidarios. ressalvado o disposto no $ 2' do art
sera de quatro ands, permitida a reeleigao.21

CAPITULO ll

Dos Orgaos de Deliberagio

Disposig6es Gerais

Art. 20. S5o 6rgaos de deliberagao

1 - Convengao Nacional;

11 - Conveng6es Estaduais;
W n

111 - Con\'eng6es Municipais

i RayiSU'c; '8 FcS;ly9..!!2.g£!1 ]
E 3 720 1

qFf ' A f) 1 1

Das Conveng6es

ql TRqFr A f) I

Disposig6es Gerais

Art. 21. As conveng6es municipais. estaduais e nacional. ordinfrias. prexistas
estatutariamente para eleigao dos membros de diret6rios, realizar-se-5o a coda quatro
ands no seguinte periods:

a) at6 90 (noventa) dias apes as eleig6es do Congresso Nacional, a con-.'engao
nacional;

b) nos prazos que vierem a ser fixados polo diret6rio nacional. as conxeng6es
estaduais e municipals.

c) Revogada pda Convengao Nacional de 12.12.2014.

$ 1' A realizagao de Convengao para eleig5o de diret6rio fora dos periodos
estabelecidos nas alineas do kaput, depender6 de pr6'c'ia e expressa autorizagao do
diret6rio nacional.



$ 2' Visando blender o princfpio da uninicagao dos vencimentos. lindam os
mandatos dos diret6rios eleitos extraordinariamente na forma do $ 1'. no ano em que se
encerra o mandato do diret6rio nacional.

g 3' Servo nulas as conveng6es que se realizarem sem observfncia do disposto
nests artigo.

Art. 22. As conveng6es funcionario no local decidido pele 6rgao
competente. devendo constar expressamente o enderego no edital de

pal
con'.'ocagao

-M'=uw u:'o:x.

Art. 23. As conveng6es ordinfrias destinam-se a escolha dos
Partido aos carlos eletivos; a decidir sobre coligag6es partid6rias: a eleig5o dos
membros dos diret6rios e sous suplentes; e a eleigao de delegados e sells suplentes is
conveng6es hierarquicamente superiores.

candid

!l '. Salvo os militares e outras exceg6es constitucionais ou legais. somente
poder6 concorrer a cargo eletivo polo PTB o eleitor que esteja regularmente flliado ao
partido polo ments seis meses antes da data flxada para as eleig6es majoritarias ou
proporclonais.

g2'. As coligag6es municipals nas cidades com mais de 200 (duzentos) mil
eleitores e/ou que contem emissora de televisao, dependem. sob pena de nulidade. da
aprovagao expressa da executiva nacional.

Art. 24. As conveng6es extraordinfrias servo convocadas para deliberarem sabre
todos os assuntos de sua compet6ncia. ressalvado o disposto no artigo anterior.

Art. 25. Nas conveng6es ordingrias. havendo disputa entre mais de uma chapa.
as deliberag6es servo tomadas por voto direto e secrete, vedados o 't'oto,.fumulat+yo';qQ:'r:
veto por procuragEio. I

g 2' Somente poderao participar da convengao, os eleitores regul t'a''filiados
ao partido at6 a 61tima vista enviada a justiga e]eitora]. regra essa vglida exclusivamente
para as conven96es municipals.

J'(H

g I ' Revogado pda Con-.'engao Nacional de 1 2. 12.2014. 1 3728 1

Art. 26. As con't'eng6es serif dirigidas pelos presidentes das comiss6es
executivas dos diret6rios correspondences. ou. se for o caso. polo presidente da
respects\a comissEio provis6ria.

Art. 27. As con't'eng6es se instalam com qualquer nOmero de convencionais
deliberam com a presenga da maioria absoluta de sous membros com direito a veto.

e

Paragrafo Qnico. Revogado pda Con-.,engao Nacional de 12. 1 2.2014

Art. 28. A con't'ocagao das conveng6es far-se-6 por deliberagao

1 - em 6mbito nacional



b) de 1/3 dos membros do Diret6rio Nacional eleitos pda Con\.engao Nacional:

c) de 1/3 dos Convencionais.

11 - em fmbito estadual:

a) da Comissio Executiva Estadual;

b) de 1/3 dos membros do Diret6rio Estadual eleitos pda Convengao Este

c) de 1/3 dos Convencionais.

111 - em fmbito municipal:

a) da Comissio Executi'va Municipal;

b) de 1/3 dos Convencionais;

c) de 1/3 do Diret6rio Municipal

Art. 29. Na convocagfio das conveng6es observar-se-6 o seguinte:

1 - Convengao Nacional:

a) publicagao de edital de convocagao no Difrio Oficial da Uniio. ou em polo
nos I (um) jornal de circulagEio nacional:

b) notiHlcagao dos convencionais. por correio- meir eletr6nico oQt6Bgoalttie!!ljtef
sempre que possivel.

! 1 3720
11 - Con-.'eng6es Estaduais: !

a) publicagao de edital de convocagao na imprensa oficial do Estado. ou em polo
ments I (um) jornal da Capital. e de circulagao estadual;

b) notiflcagao dos convencionais. por correio. meio eletr6nico ou pessoalmente
pre que possivel.

111 - Conveng6es Municipals:

a) publicagao de edita] de convocag:io na imprensa of]cia] ]oca]. ou. pelo ments
I (um) jornal do municipio e de ample circulagao;

b) notiticagao dos convencionais, por correio.
sempre que possfvel:

c) na fhlta dos 6rgfios cle imprensa releridos na alinea ''a '' deste inciso. a
vengao serf precedida de afixaQ5o do edital de convocac5o na side do nartid

a) da Comissio Executiva Nacional]

me

sem

em

meir eletr6nico ou pessoalmente(

con 0 eni

l
}
i



local de livre acesso e no puzo definido no parfgrafo
Vereadores em local de livre acesso.

I' e anlxagao na Camera de

$ 1' A publicagao dos editais de convocagao, bem coma as notificag6es a que se (3D.! ].2 .i
refers este artigo servo teitas com anteced6ncia minima de 8 (tito) dias da data da ' ''
convengao.

$ 2' No edital de convocagao de't'erf constar a materia inclufda na
deliberagao e a designagao do lugar. com enderego completo. dia e hora da

paulE$ip@i&w rf'.K
reuni l

I i! '!..©sunend +$ 3' A instfncia partidaria inferior comunicarf a imediatamente
anteced6ncia minima de 1 5 (quinze) dias. a data da realizagao de suas conveng6es. bem
com a pauta a ser discutida e votada. sob pena de nulidade do evento. inclusive. para
fins de designagao de observador.

SI JBSE.(' A O 1 1

Da Convengio Nacional

Art. 30. A Convengao Nacional 6 o 6rgao supremo do partido e a ela compete

] - flxar as diretrizes do partido

11 aprovar o Estatuto e o Programa partidario. bem homo suas alterag6es

111 - escolher ou proclamar os candidatos do Partido a Presid6ncia e Vice-
Presid6ncia da Repablica, bem coma aprovar o plano nacional de governs;

IV - eleger os membros titulares e suplentes do Diret6rio Nac;onair
t

V - decidir sobre:
l

a) formagao de coligag:io com outros partidos;

b) extingao e dissolugfio do PTB
outro partido;

bem homo sobre sua fus5o ou incorporagao a

c) destinagao do patrim6nio do PTB, em faso de extingao

d) outros assuntos de interesse politico e partidfrio

VI resolver os castes omissos no presence Estatuto

Parfgrafo Onico. A Convengao podera delegar d Comissiio Executive a
compet6ncia prevista no inciso V. alinea "a"

Art. 31. Comp6em a Convengao Nacional



1 - os membros do Diret6rio Nacional:

11 -- os Delegados Estaduais e os do Distrito Federal

qi JnSP,r A o ii i

Das Conveng6es Estaduais

Art. 32. Compete is con''.'eng6es estaduais:

1 - orientar a agro do partido no fmbito estadual;

11 - escolher ou proclamar os candidates do partido aos cargo
Vice-Go't'ernador. bem coma aprovar o plano estadual de go'oerno:

111 - escolher ou proclamar os candidatos do partido aos carlos de Deputado
Federal. Deputado Estadual e Senador. assam homo apro'''ar seus respectivos pianos de
aWaD parlamentar;

IV - eleger os membros do Diret6rio Estadual e seus respecti-«os suplentes;

V - eleger os delegados e suplentes a Convengao Nacional;

VI - decidir sobre a formagao de coligag5o com outros partidos no fmbito de sua
competencia:

Vll - d
estaduais.

! I'A
no inciso VI.

li 2' A Convengao elegerii sous delegados estaduais e igual namerqde..$upltqnt691
a Convengao Nacional. observados os seguintes ciit6rios:

a) I (um) representante da unidade federativa: I ' "' ' ''
i lqety.SJu Qt; F'Cb31.a-;
!rF--'PnF

b) I (um) representante para coda deputado federal eleito pda legenda no Estado;

c) I (um) representante para dada senador eleito pda legenda no Estado;

g 3' - os 6rgaos estaduais somente se dario representar por delegados junto a
convengao nacional ap6s o registry do diret6rio estadual perante a comissiio executiva
nacional.

Art. 33. Comp6em a Convengao Estadual:

1 - o Diret6rio Estadual;

11 - os senadores e deputados

s de Governador eL

ecidir sobre politicos partidfrios de fmbitoassuntosos S interessee rt ] l e

Convengao podera delegar a Comissio Executiva a compet6ncia prevista( IVt r( (

fbderais do respectivo estadoe S
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111 - os deputados estaduais ou distritais;

IV - os delegados municipais;

SlIBSE.("'A0 IV

Das Conveng6es Municipals

Art. 34. Compete is conveng6es municipals:

1 - orientar a aWaD do partido no imbito municipal;

11 - escolher ou proclamar os candidates do partido aos carlos de Prefeito e
Vice-Pretbito. bem condo aprovar o plano municipal de governs;

111 - escolher ou proclamar os candidatos do partido aos carlos dc Vereador.
m homo aprovar sous respectivos pianos de agate parlamentar;

IV - eleger os membros do Diret6rio Municipal e seus respects'L

V - eleger os delegados municipais a Convengao Estadual;

VI - decidir sabre a formagao de coligaglio com outros partidos
mpetencia:

Vll - d
municipals.

g I'A C
nciso VI.

$ 2' A Cone'engao elegerf sous delegados municipais e igual nOmero de
suplentes a Convengao Estadual. atC o limite de 30 (trinta), observados os geguiDtes.
crit6rios: r:l ': {l ! io dill L ', £;3;t;.J-!J: I

1- 1(um)representantedomunicipio; { \ 3 7 2 13 q I

IT - I (um) representante para dada 5.000 (cinco mil) votos obti(i89:peru-l=i.pc'b:if,H::.;: ;
na Oltima eleigao para a Assemb16ia Legislativa. desprezando-se a fragao.

l$ 3' O disposto no par6grafo anterior somente se aplica aos municfpios que
tem com organizagao partidaria deHlniti\'a.

Art. 35. -- Comp6em a Cone'engao:

I -- nos municipios em gerd

n \ A ' w\o.nl.... ,I,-. Tl;..t,q.=. l\.T

assi

os suplentes

no fmbito de sua( (

co

ecidir sobre politicos e partidarios de fmbitoassuntosos S rt i tnteressee

onvengao poderf delegar a Comissio Executi't'a a competencia prevista( r

no ]

con

unicipalICI

001123



b) os eleitores flliados ao partido e inscritos no municipio, observado o disposto
no art. 36;

c) os parlamentares do partido, ibderais, estaduais e municipais com domicilio 00]. 124
electoral no municipio.

Art. 36. Os eleitores $iliados ao partido comporao. apenas. as Conveng6es
destinadas a eleger os respectivos diret6rios.

Art. 37. Na Convengao Municipal somente poderao 't'omar e ser iota
Hiliados no respecti'h'o municipio. observado o disposto no g 2' do art. 25.

A

11F.
ios eieitores

®€.;1 !! $..©

SUBSEGAO V

Das Con\ eng6es Zonais

Art. 38. Re'c'ogado pda Convengao Nacional de 07.03.2009

Art. 39. Revogado pda Convengao Nacional de 07.03.2009

CAPITULO 111

Dos Orglios de Diregao e Agro

S E.(' A n I

Disposig6es Gerais

Art. 40. S5o 6rgfios de direg:io e agro:

1 - Diret6rios;

11 - Comiss6es Executi'u'as;

111 - Comiss6es Pro-.'is6rias

aV .y +.qA. -:P 0a

E
i

bA. -'
:ssosa .:yjli.ache.}

qFr A o ll

Dos Diret6rios

sl rBSE(' i n I

Disposiq:ties Gerais



Art. 41. Os Diret6rios s5o registrados:

1 - perante as comiss6es executivas estaduais, os diret6rios municipals;

11 - perante a Comissio Executi'c'a Nacional, o Diret6rio Nacional e os diret6rios
estaduais.

Art. 42. Compete aos Diret6rios:

1- dirigir, no fmbito de sua circunscrigao, as atividades do partido. adot
provid6ncias para o fill cumprimento de seu programs e de seu estatuto;

11 - deHinir a atuagao politico e a agro parlamentar a ser seguida por sous
representantes nas bancadas legislativas;

111 - eleger suas respectivas comiss6es executivas;

IV - eleger o Conselho de Etica e Disciplina Partidfria.
Fiscal simultaneamente com a eleigao da Comissio Executi'u'a

V - julgar os recursos que Ihe sejam interpostos:

VI - promover o registro dos candidates a carlos eletixos. no fmbito de sua
npetencia;

Vll - representar o partido perante a Justiga Eleitoral, indicando seus delegados;

Vll] - decider sobre prorrogagao. intervene:io. reorganizagao e tiik361lililEo )dos
diret6rios subordinados. exerccndo a agro disciplinar sobre seus membro$;

! 1 3 ?2B
IX - participar das con't'eng6es na forma deste Estatuto:

X - editar. no que couber. resoluc6es norman\as e comnlementares ao nresente
Estatuto;

convengao respectiva;

Xll - criar os 6rg
.lpetencia;

Xlll - propor. a Con'kengao Nacional. projetos de refolma do Programs e do
Estatuto, assam homo outras sugest6es a tlm de aprimorar a organizagao partidaria e
ajusta-la ds disposig6es legais.

XIV - receber doag6es;

XV - manter escrituragao contgbil. de forma a p
origem de suds receitas e a destinagao de suas despesas

bem homo o Conselho

co]

XI diret6rins subordinados deremeter deliberag6es daaos C r copias suns e(

de auxiliares fmbito deoutrosaos cooperagao e 1' 110 sua
c01

conhecimento daermitirr 0 ]
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XVI administrar o patrim6nio social;

XVll - autorizar a aquisigao, a alienagEio. o arrendamento ou a hipoteca de bens.
no fmbito de sua compet6ncia; "':7XVlll elaborar o seu regimento inferno:

XIX - convocar as conveng6es na forma do Estatuto;

XX ao Diret6rio Nacional. aprovar o Plano Nacional de AWAD
proposto pda Comiss5o Executi't,a Nacional.

XXT -- ao Diret6rio Nacional a escolha. nos termos da lei. dos 6rgaos colegiados
do 6rgao de estudos, pesquisa, doutrinagao e educagEio politica do PTB.

XXll aprovar as contas anuais da comiss&o executiva

$ 1' - Nio sergio objeto de delegagao as atribuig6es deflnidas nos incisos rll. IV
V. IX e XVII.

g 2' - a compet6ncia pre''.'iota no inciso XXl1 6 delegada ao Conselho Fiscal

l$ 3' - O diret6rio nacional do PTB. por sua executiva, em at6 1 80 dias antes das
eleig6es de't'erf baixar resolugao regulamentando o processo eleitoral, inclusive
deHinindo diretrizes relativas a coligag6es e escolha de candidatos. sendo nula
deliberagao de cone'eng5o de navel inferior que a das se opuser, na forma da lei.

Art. 43. As reunites dos diret6rios. destinadas a eleigao da$.comiss6es
executi't'as. servo dirigidas pelo presidents da respects'l'a con\engao ou p({ri qti#ljH?dsEe:

Art. 44. Os diret6rios servo con'c'ocados pelts presidentes da:l.s?cgl?HIE13SI.
executivas correspondences, ou por 1/3 (um tergo) de seus membros. dcb;lcndo sous
integrantes serem informados da seguinte forma:

23 7
+

1 - Diret6rio Nacional

a) publicagao de edital de convocag5o no Difrio OHlcial da Unido
menos 3 (tr6s) jornais de circulagao nacional e de Estados distintos;

ou em pelo

b) convite pessoal a seus inembros

11 - Diret6rios Estaduais

a) publicagao de edital de convocagao na imprensa oHicial do Estado
menos I (jornal) da Capital. e de circulagiio estadual;

ou em pele

b) convite pessoal de seus membros

111 - Diret6rios Municipais



a) publicagao de edital de convocagao na imprensa oflcial local. ou em pele
menos I (jornal) do municipio e de circulagao ampla, e convite pessoal de sous
membros; aO ]. ]27

b) na f alta dos 6rgaos de imprensa refbridos na alinea "a '' deste inciso. a reunido
do Diret6rio sera precedida de aflxagao do edital de convocag:io na side do partido. em
local de livre acesso e no puzo deHlnido no paragratb I '. e no mural na Cfmara de
Vereadores.

b..:z#''g I ' A publicagao dos editais de convocagao sera feita com
de 8 (otto) dias da data da reuniio do diret6rio ou convengao;

antecedCncia

! 2' No edital de convocag5o dever:i constar a malaria incluida na pauta para
deliberagao e a designagao do lugar. com enderego complete. dia e hora da reuni5o.

Art. 45. A eleigao de diret6rios serf regida polo princfpio da proporcionalidade.
sendo considerada eleita em lada a sua composigao a chapa que alcangar mais de 80%
(oitenta por cento) dos votos vfl idos.

g I ' Havendo chapa Onica. asta somente sera considerada eleita se alcangar. no
minimo. 20% (vince por canto) dos votos vdlidos.

! 2' Havendo mais de uma chapa. participarao da composigao do diret6rio
aquelas que obtiverem. no minima 20(% (vinte por cento) dos votos vtilidos.

! 3' Na hip6tese do paragrafo anterior, a distribuigao das vagas serf feita
proporcionalmente aos votos recebidos pda chapa. individualmente sendo eleitos os
candidatos pda ordem que figurarem em suas respectivas chapas.

! 4' Na divisio proportional. servo desprezadas as frag6es
mais votada os lugares que resultarem das sobras.

cabendo d chaps

! 5' Na fbrmagao do corpo de suplentes, respeitado o limits de sua composigEio.
os candidatos a membro titular que ficarem tora da composigao proportional servo
considerados membros suplentes. sendo o primeiro suplente o primeirg Jloluf.da .c:harp
mais votada apes o 61timo com direito a participar do diret6rio na coddiggblN :i$,e;jlih'b
titular e. assim. sucessi-.,amente. :

i { 3?20 1
Art. 46. O pedido de registro de cllapa. acompanhado da ahlkRglR;: Q$.,:SG,US

componentes. sera protocolado junta a Coinissio Executiva, at6 48 'rl:iii=i:affix"i''Bibb)
horas antes da instalag:io da Convengao.

! I ' A substituigao de names e a fus5o de chapas podera ocorrer at6 o momento
da instalagao da convengao.

li 2' Somente servo aceitas inscrig6es de chapas completas. eula composigao
indicard. pda ordem de preced6ncia, os membros titulares e suplentes do Diret6rio, os
delegados e suplentes is conveng6es da instfncia partidaria superior.



l$ 3' O registry de chapas concorrentes aos diret6rios municipais deverf
precedido de apoiamento de. no minimo. 5% (cinco por canto) dos con'K'encionais.

ser

$ 4' Nenhum candidate podeid fazer pane de maid de uma chaps. 00 ]. 12 6
$ 5' As impugnag6es de chapas, devidamente fundanlentadas

pda Convengao. antes de iniciar o processo de votagao.
servo apreciadas

$ 6' Para garantir direitos, o pedido de registry de chapa a
podera ser protocolado junto a comissio executiva estadual. no
artigo .

=;:'i::.=#'::!#
Art. 47. Os eleitos em convengao. titulares e suplentes. salvo disposigao em

contrfrio expressa em edital. sio considerados automaticamente empossados. t5o logo
spam proclamados os resultados das respecti-«'as eleig6es.

Art. 48. Os suplentes, na ordem em que tbrem empossados. substituir8o
automftica e temporariamente os titulares em sous impedimentos e definitivamente em
casa de vacfncia.

$ 1' Considera-se impediments do membro titular, o nio comparecimento deste
at6 I (uma) hora ap6s o initio de reuniio regularmente convocada e instalada.

! 2' Na hip6tese pre''.'asta no paragrafo anterior. o retardatfrio Hiya
automaticamente suspenso do exerclcio de suas fung6es atd o encerramento da reuniio.

$ 3' Ocorrerf a vacfncia nos castes de destituigao do cargo
expulsao do partido e monte.

renOncia, desflliagao

sl JnsPr A n 1 1

Do Diret6rio Nacional

. 'iArt. 49. O Diret6rio Nacional 6 constituido dos seguintes membr(A: \ 3 1 2 $ '1

a) os membros da bancada do partido na Cfmara dos Deputados e no Senado
Federal. en] efetivo exercicio do mandate na data da reuniao;

b) os presidentes das comiss6es executivas estaduais ou distrital

c) o presidente daju\entude do PTB nacional:

d) a presidente do PTB-Mulher nacional

e) o presidente da comissio executiva do municipio de S5o Boilja
Grande do Sul;

no estado Rio

f) o presidents de honra do PTB nacional



g) o presidents do Movimento Trabalhista Lionel Brizola nacional

h) o presidents do Movimento PTB em Defesa dos Animais nacional

11 eleitos pda Convengao Nacional

a) 350 membros titulares;

b) 50 membros suplentes.

sl fnqr(' A r) 1 11

Dos Diret6rios Estaduais

Art. 50. Os diret6rios estaduais sio constituidos dos seguintes membros

1 - natos

a) os membros da bancada na Assemb16ia Legislativa

b) o presidents daju\entude do PTB no Estado;

c) a presidente do PTB Mulher estadual;

d) o presidents do Movimento Trabalhista Lionel Brizola estadual

e) o presidente do Movimento PTB em Defesa dos Animais estii;leaf H
) n.F

11 eleitos pda Conveng5o Estadual

a) 45 (quarenta e cinco) a 99 (noventa e nove) membros titularclg ''''-----'
b) 1 5 (quinze) a 33 (tiinta e tr6s) membros suplentes.

Parfgrafo Qnico. O nQmero de membros titulares e suplentes dos diret6rios
estaduais sera fixado peta comissio executiva respectiva. at6 60 dias antes da data da
realizagao da convengao.

Art. 51. Somente poder5o ser constituidos diret6rios estaduais nos Estados que
contarem. no mfnimo, com 20% (vince por canto) de diret6rios municipals organizados
sob a forma deHlnitiva.

SUBSE(AO IV

Dos Diret6rios Municipais

Art. 52. Nas capitais e nos municipios en] gerd. havera, por deliberagao da
Comissio Executiva Estadual. um 6rgao de diregao municipal



Paragrafo Qnico. O partido se tara representar nos municipios. independents de
sua extensio ou populagao, com uma Qnica estrutura organizational. podendo ser

provis6ria ou eleita, na forma pre''''ista neste estatuto. iD 0] 1 30
Art. 53. Os diret6rios municipals s5o constitufdos dos seguintes membros:

1 - Natos

l!.a) os membros da bancada na Cfmara Municipal;

b) o presidents dajuventude do PTB no municipio;

c) a presidente do PTB Mulher no municfpio;

d) o presidents do Mo'L'imento Trabalhista Leonel Brizola municipal;

e) o presidente do Movimento PTB em Defesa dos Animais municipal

11 eleitos pda con'c'engao municipal

a) de 1 7 (dezessete) a 45 (quarenta e cinco) membros titulares

b) de 6 (sais) a 1 5 (quinze) membros suplentes

Parfgrafo Qnico. A Comissio Executive Estadual, at6 60 dias antes da data da
realizagao das conveng6es municipals para a eleigao de dilet6rio. flxarf o nQmero de
seus membros titulares e suplentes: nio o fazendo prev'alecerf o menor nOmero previsto
nas alineas "a" e ''b '' do inciso ll deste artigo.

Art. 54. Somente poderao ser constituidos diret6rios municipais nas
circunscrig6es eleitorais em que o partido conte. no mininao, com nQmero de flliados
igual ao dobro da soma de membros titulares e suplentes previstos para a composigao
do respecti'ho diret6rio.

g I ' O Diret6rio rx4unicipal adotard. no puzo de 3 (tres) anos. a partir de sua
instalagao. as provid6ncias necessirias para atingir o seguinte nttmera' ihli$'Hbl;l i
filiag6es :

: i 3 720
a) 50 (cinqtienta) eleitores do municipio de at6 1.000 (mil) eleitoresj ' '

b) os 50 (cinqiienta) da letra a. e mats 5 (cinco) para dada 1.000 (mil) eleitores
subseqiientes. at6 50.000 (cinqtienta mil) eleitores;

-.:== \)

i
:

+

c) os 300 (trezentos) do item anterior e mais 2 (dais) para cada
eleitores subseqOentes, at6 500.000 (quinhentos mil) eleitores:

1 .000 (mil)

d) os 1.300 (mil e trezentos) do item anterior e mats I (um) para dada 2.000
(dois mil) eleitores onde houver mais de 500.000 (quinhentos mil) eleitores.

$ 2' O Diret6rio Estadual podera intervir nos Diret6rios fx4unicipais, nos termos
87, inciso TV. inclusive destituir seus membros. para garantir o cumprinlento dodo art



disposto no parfgrafo anterior. bem como. a
manutengao daquele nOmeio minimo de filiag6es.

qualquel tempo. para garantir a

qFr A o lIT
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Das Comiss6es Executivas

qi lnqpr A f) i

Disposig6es Gerais

Art. 55. As comiss6es executivas exercer5o, no fmbito da compet6ncia dos
respecti''.'os diret6rios, e sem prejuizo de posterior exame e apreciagao destes. sodas as
atribuig6es que a des sio contbridas, ressal'dado o disposto no g I ' do art. 42

Art. 56. As comiss6es executivas organizar-se-ao de modo a exercer efeti\a
administragao colegiada, podendo baixar resolug6es para cumprimento de suas
atribuig6es.

$ 1' E da exclusiva compet6ncia colegiada das comiss6es execute'as lada
malaria nio incluida na competencia private'L'a de seus respecti''.'os membr$g. '"€1.11::'i '. . .). ,.*:

1....;

=£!£i;i£l&'«j

$2'RevogadopelaConvengEioNacionalde26.11.2016. 1 13 7 ZQ

Art. 57. As comiss6es executivas servo eleitas na mesma data da eleigao do
diret6rio. ou. se assim n5o for posse''''el. nos 5 (cinco) dias subseqtientes.

Paragrafb Onico. O pedido de registry de chapas concorrentes a comissio
executiva sera protocolado atd o memento da instalagao da reuniio para sua eleigao.

Art. 58. A eleigao das comiss6es executivas obedecer6 ao sistema nlajoritario.
considerando-se eleita. em sua totalidade, a chapa que obtiver a maioria relativa dos
votos

$ 1' Com os membros etbtivos servo eleitos os suplentes. que os substituirio
nos castes de licenga ou impedimento. obedecida a ordem de colocagEio na chapa.

! 2' Somente poderao ser eleitos para a Comissio Executiva os membros
titulares dos diret6rios. eleitos na forma das alfneas "a". dos incisos 11, dos arts. 49. 50 e
53

Art. 59. Perderf o mandato o membro da Comissio Executiv'a que fhltar. sem
justificativa, a 3 (tr6s) reunites ordinfrias consecutivas, ou 6 (sais) alternadas durante o
ano

Art. 60. Revogado pda Convengao Nacional de 1 2.12.2014

Art.
p residences .

61. As conaiss6es executives servo convocadas polos sous respectivos
ou por 1/3 (um tergo) de sells membros, com 8 dias de antecedencia.



paula da reuniio.
devendo seus integrantes ser( da

00 ], 132ql J RqFr A o 1 1

Da Comissio Executiva Nacional

Art. 62. Comp6em a Comiss5o Executiva Nacional:

I -- membros restores:

a) presidents;

b) vice-presidents;

c) vice-presidente de relag6es internacionais:

d) vice-presidente de relag6es corporativas;

e) vice-presidente de relag6es institucionais;

f) vice-presidente de relag6es sindicais;

g) vice-presidente de relag6es interpartidarias:

h) vice-presidente de planejamento;

i) vice-presidents de mobilizagao e articulagao;

j) vice-presidente de ceremonial;

k) vice-presidente de direitos humanos e envelhecimento populacional:

1) vice-presidente de seguranga publica;

m) vice-presidente de pesquisas e assuntos acad6micos;

n) vice-presidente de memo ambiente e sustentabilidade;

o) secretario-gerd e respecti'o'o primeiro secretfrio;

p) tesoureiro-gerd e primeiro tesoureiro:

q) secretfrio de comunicagao e respectivo primeiro secretfrio=

r) secretirio para aposentados e pensionistas e respectivo primeiro secretdrio:

s) secretfrio juridico e respecti'tos primeiro. segundo e terceiro secretdrios;

:#'
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secretfrios;

u) secretgrio de seguranga publica:

v) secretfrio de meir ambiente
secretfrio de meio ambience.

11 -- Membros Natos:

a) o Ifder do partido na Cfmara dos Deputados;

b) o Ifder do partido no Senado Federal.

c) o presidente dajuventude nacional do PTB;

d) a presidente do PTB-Mulher nacional;

e) presidentes de diret6rios estaduais;

f) presidente de honra do PTB nacional;

g) o presidente clo Movimento Trabalhista Leonel Brizola nacional:

h) o presidente do Movimento PTB em Defesa dos Animais nacional

t) de mobilizagao articulagaosecretdnoe e respectivose S primeiro

sustentabilidade respectivee S 111 Se

00J133
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b

lll .zz (vmte e dots) membros dtrlgentes.

IV -- 24 (vince e quatro) membros suplentes.

! I ' -- Nio se cumulam votos nas deliberag6es de Comissgo Executiva.

g 2' - Segundo crit6rios de oportunidade e disponibilidade. os membros ge
discriminados no inciso I poder5o ser remunerados.

sl Jnsrr A n 1 1 1

Da Comissio Executive Estadual

Art. 63. Comp6em a Comissdo Executiva Estadual

I Membros Efetivos:

a) Presidents:

b) Primeiro. segundo e terceiro Vice-Presidentes;

c) Secretario-Gerd;



d)

e)

D

g)

h)

Primeiro e Segundo Secretarios;

Tesoureiro Gerd;

Prirneiro e Segundo Tesoureiros

Secretfrio Juridico;

4 (quatro) Vogais.

11 -- membros natos:

a) o cider da bancada na assemb16ia legislative:

b) o presidente dajuventude estadual ou distrital do PTB;
c) a presidente do PTB Mulher estadual ou distrital;

d) o presidente do Movimento Trabalhista Leonel Brizola estadual;

e) o presidente do Movimento PTB em Defesa dos Animais estadual

'qP,.e.b.o.-v'-}

111 -- 8 (oito) suplentes.

Paragrafo 6nico. Os Diret6rios Estaduais
para as suas respectivas Comiss6es Executivas.
Nacional

SUBSE(Ao

Da Comissio Executi\

Art. 64. Comp6em a Comiss5o Executiva

1 - membros efeti-,,os:

a) Presidente:

b) Vice-Presidente;

c) Secretario-Gerd;

d) Secretario-Adjunto;

e) Tesoureiro-Gerd;

f) Tesoureiro-Adjunto;

g) Secretfrio Juridico;

poderao adotar. total ou parcialmente.
a composigao da Comissio Executiva

lv

a Municipal

M unicipa] :



h) 2 (dais) Vogais

001. 13 $
11 -- membros natos

a) o cider da bancada na CAmara Municipal;

b) o presidente dajuventude municipal do PTB; It37
c) a presidente do PTB Mulher municipal;

d) o presidents do Movimento Trabalhista Lionel Brizola municipal;

e) o presidents do Movimento PTB em Defesa dos Animais municipal

#

111 4 (quatro) naembros suplentes

Art. 65. Os diret6rios municipals poderao adotar, total ou parcialmente para suas
respectivas comiss6es executivas a composigao da comiss5o executiva nacional, se
previamente autorizado pda comissio executiva estadual.

SUBSECAO V

Da Compet6ncia Privativa dos Membros das Comissiies Executives

Art. 66. Compete pri't'ativamente aos membros da Comissio Executiva
Nacional, a16m das atribuig6es decorrentes do Plano Nacional de Agro Partidfria:

1 - Compete ao presidente

a) representar o partido. nas instfncias judiciais e extrajudiciais
por meir de procurador devidamente constituido;

pessoalmente ou

b) con'c'Dear a convengao, o diret6rio e a comiss5o executiva. na forma do
cstatuto:

c) presidir a convengao, as reunites do diret6rio e da pr6pria comissio
executive:

d) convocar os suplentes, em casa de -.'acfncia
membros efetivos;

impediments ou aus6ncia dos

e) autorizar a realizag:io de despesas ordinfrias;

f) dirigir o partido de acordo com as resolug6es de deus 6rgaos. assam coma
editar, no que couber, resolug6es normativas e complementares ao presence Estatuto. ad
re/i'/'endo/m do diret6rio nacional. com excegao das atribuig6es deflnidas nos incisos 111.
]Xr. V, IX e XVll do artigo 42:

g) orientar a implementagao do Plano Nacional de Agro Partidfria



11 Compete ao vice-presidente:

a) substituir o presidente em seus impedimentos temporfrios e aus6ncias
00 ]. 13 6

u/ vvluuvlul vlll u b;iuoiu\.,situ i]ci) Du]L]uuE> uub d:SSU]ILt)s (]c or(]FTT] T]o]]]]('n p
administrativa;

c) coordenar a
Partid&ria.

implementagao e supervisionar o Plano Nacional d

111 -- Compete ao vice-presidente de relag6es internacionais: tb::!!:n! fy;ViiiW :LCxd«.=.

a) representar o presidente e o partido perante organismos internacionais
governamentais e nas organizag6es nio governamentais=

b) planejar a participagfio do partido em eventos internacionais;

c) planelar e promoter convite de personalidades do mundo politico
international para participagao em eventos do partido

{

IV Compete ao vice-presidente de relag6es corporativas:

a) representar o presidente e o partido perante os 6rgaos de classy patronais:

b) planejar. orientar e sugerir aos dirigentes partid6rios. as posig6es do
partido nos aspectos atinentes aos interesses da atividade econ6mica organizada.

V -- Compete ao vice-presidente de relag6es institucionais:

a) representar o presidente e o partido nas reunites do conselho politico
nacional.

VI compete ao vice-presidents de relag6es sindicais:

a) representar o presidents e o partido perante 6rgaos de classy dos
trabalhadores=

b) planejar, coordenar e supervisionar as ati't'idades e relag6es do partido com
sindicatos. organizag6es n:io governamentais nacionais e demais seguimentos politicos
da classy trabalhadora;

c) planejar, orientar e sugerir aos dirigentes partidarios as posig6es do partido
nos aspectos atinentes a defesa dos direitos do trabalhador.

VTI Compete ao vice-presidents de relag6es interpartidarias.

a) representar o presidents e o partido perante os demais partidos politicos;

b) planelar. coordenar e supervisionar as atividades e relag6es do partido
com os demais panidos politicos:



c) planeJar, orientar e sugerir aos membros do partido as miss6es da legenda
nos aspectos atmentes aos interesses da atividade partidfria.
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Vlll -- Compete ao ''.ice-presidents de planejamento:

a) plantar as agnes partidarias de curio e m6dio prazos com vista a
divulgagao e consolidagao da doutrina e diretrizes do partido na sociedade;

b) elaborar projetos partidarios e estabelecer pianos com vista a impl
no fmbito de sua compet6ncia;

c) proper. no plano nacional de agro partidaria, as atividades de
partido em todos os niveis partidfrios e seu cronograma de execugao;

d) propor medidas de agro polltica para as esfbras hierarquicamente
subordinadas. deflnindo calendfrio.

.ptag4lj!#,''
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IX Competeaovice-presidentedemobilizagaoearticulagao: it 3 7 2 [1 1

a) planelar. coordenar e supervisionar as atividades delJl;:l:;h.11%ldljgol e ''
articulagao panidaria=

b) acompanhar as atividades e representar o presidents e o partido perante
as reunites dos 6rgaos de cooperagao instituidos polo partido.

X Compete ao vice-presidents de cerimonial:

a) acolher as indicag6es dos membros da executiva nacional destinados
homenagear os flliados ao PTB:

b) distribuir para os membros da executiva nacional as indicag6es para
comenda do m6rito trabalhista:

a

a

c) fazer o cerimonial do partido nos eventos oHlciais

Xl-- Compete ao vice-presidents de direitos humanos e enve]hecimento popu]aciona] :

a) planejar, orientar a agro dos dirigentes partidfrios e sugeiir a posigao do
partido nos aspectos atinentes aos direitos das minorias, do indio. do manor. da mulher.
do idoso. seguranga social, sistenla penitencigrio, defesa do consumidor e os direitos
humanos:

b) planejar. oriental a aWaD dos dirigentes partidfrios e sugerir a posigao do
partido nos aspectos atinentes a execugao da polrtica nacional de an)parte ds pessoas
idosas. em especial nas quest6es relatix'as a participagao ativa dos idosos na sociedade.
no desenvol'b'imento e na lula contra a pobreza na velhice. no fomento a saQde e bem-
estar na v'elhice de forma a promover o en'u'elhecimento ativo conforms proposto pda
Organizagao Mundial da SaQde na ONU; Na criagao de um entorno propicio e f avor6vel
ao en't'elhecimento. considerando a preparag5o da familia e da fotmagao de cuidadores;

c) plantar. orientar a aWaD dos dirigentes partidfrios e sugerir a posigao do
partido nos aspectos atinentes a bused pda garantia de que o processo de
desenvolvimento econ6mico e social ocorra de forma continua. com base em princfpios
capazes de garantir tanto um patamar econ6mico mfnimo para a manutengao da



dignidade humana, quando a equidade entry os grupos etfrios na partilha dos reculsos,
direitos e responsabilidades sociais:

d) plantar, orientar a agro dos dirigentes partidarios e sugerir a posigao do
partido nos aspectos atinentes ao fortalecimento da prevengao ao uso de drogas e a
prestagao de atendimento a usufrios e familiares. a16m da propositura de poll ticas
pablicas de inclusio social e produtiu'a;

e) planejar. orientar a
partido nos aspectos atinentes
com defici6ncia.
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agro dos dirigentes partidarios e sugerir a posil akM=Kq !.£'FX.

a execugao da politica nacional de amparo ds :soz61
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Xll Compete ao vice-presidente de seguranga publica: q =3 '? 2 0 1

a) planejar e orientar a agro dos dirigentes partid6rios e sugeln"T'$89K88":Elo
partido nos aspectos atinentes fl promogao de proposta de legislagao gerd de atribuig6es
das policias federal. civil e militar, atrav6s de uma lei organica federal que deana campo
de atuagao. prerrogativas, dexeres e responsabilidades, e. ainda, plano de carreira=

b) propor solug6es para investimento no aparelhamento estrutural. tecno16gico e
de inteligencia:

c) propor solug6es para disponibilizagao de uma estrutura
melhorias na qualiflcagfio e capacitagao de agentes de seguranga;

permanente de

d) propos solug6es para promogao de mecanismos de integragao entre as
policias;

e) propor solug6es para a reforma e investimento no sistema penitenci6rio para
efbtivar a sua aplicabilidade a lei;

f) planelar e orientar a agro dos dirigentes panidfrios e sugerir a posigao do
partido nos aspectos atinentes a reforma da ]egis]agao pena] e processua] pena]

Xlll Compete ao vice-piesidente de pesquisas e assuntos acaddmicos

a) promover estudos, pesquisas e anglises nas areas polltica. econ6mica e social
sobre a realidade brasileira e internacional;

b) promover, de forma coordenada com a Fundagao PTB. a ministrag5o de
educagao e formagao politicas aos flliados e candidatos do partido. por meio de cursos
regulares. ciclos de estudos, debates. seminfrios e outras atividades culturais e docentes;

c) organizar e editar livros. revistas, peri6dicos e publicag6es de forma
coordenada com a Fundagao PTB;

d) prestar consultoria e assessoria t6cnica aos 6rgaos e dirigentes partidfrios na
aplicagao de t6cnicas modernas de comunicagao. organizagao e aWaD partidarias:



e) prover o apoio t6cnico e operational para o funcionamento dos 6ruios de
atuagao do partido na sociedade;

f) prestar outros servigos t6cnicos ou de consultoria e assessoria aos 6rgaos e
dirigentes do partido:

g) exercer outras atribuig6es que forum Hixadas em normas complementares de
organizag5o e funcionamento da dice-presid6ncia de pesquisas e assuntos acad6r

XIV Compete ao vice-presidente de meir ambiente e sustentabilidad&:

a) planejar as agnes do partido relativas a preservagao do memo ambience.
recursos hfdricos e educagao ambiental;

b) elaborar proletos de preservagEio. conservagao e utilizagio sustent6vel de
ecossistemas. biodiversidade e flolestas:

c) apresentar proposig6es de estrat6gias, mecanismos e instrumentos econ6micos
e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentfvel dos recursos
naturais;

d) plantar e orientar a agro dos dirigentes partidarios e sugerir a posigfio do
partido nos aspectos atinentes is politicas pablicas relativas ao licenciamento e a
Hiscalizagao ambiental e a promogao de agnes de educagfio ambiental. controle.
regularizagao. protegao e recuperagao dos recursos naturais.

XV -- Compete ao secretfrio-gerd:

a) substituir presidente em caso de vacancia, at6 reuniio do diret6rio nacional
para chamanlento de no'',as eleig6es. em ate 60 (sessenta) dias.

b) promover a articulagao entre a Comissio Executi''.'a e os demais drEaDs do
Partido:

c) orientar as atividades administrativas do Diret6rio;

d) implementar. em conjunto com os secretarios, os projetos especificos de suas
respects''.'as Areas:

e) redigir as atas das reunites partid6rias e assinf-las em conjunto com o
presidcnte;

f) delegar atribuig6es a qualquer membro da comissgo executiva nacional. com
autorizag£io expressa do presidents.

00 ]. i3 9

XVI Compete aos primeiro secretgrio



a) substituir o secrctario-gera], nos sells impedimentos e ausQncias;

b) dar suporte ao secretario-gerd em suas atividades;

c) coordenar as atividades administrativas do diret6rio e dos demais secretfrios:

d) admitir e dispensar pessoal administrative;

e) administrar e maHLer os docunlentos e arqui't'os do Partido;-T

f) organizar as conveng6es partidarias.

{@$tk& $i#©.;E$® ki!'!i: &
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XVll -- Compete ao tesoureiro-gerd :

a) manter sob sua guarda e responsabilidade dinheiro. valores e bens do
part ido ;

b) assmar cheques. tftulos ou outros documentos que impliquem
responsabilidade financeira para o partido. conjuntamente com o presidente ou por outro
membro da Comiss5o Executiva que este indycar;

c) planelar e coordenar a captagao de recursos financeiros para o Diret6rio
Nacional;

d) efetuar pagamentos, dep6sitos e recebimentos

e) manter a escrituragao cont6bil;

f) apresentar relat6rios flnanceiros mensais e balango flnanceiro do exercicio;

g) apresentar as prestag6es de contas legalmente exigidas;

h) delegar atribuig6es a qualquer membro da comissio executi
autorizagao expressa do presidente

va nacionaaci 1. com

XVlll Compete ao primeiro tesoureiro:

a) substituir o tesoureiro-gerd nas suas aus6ncias e impedimentos;

b) auxiliar o tesoureiro gerd em saas atividades;

c) assinar cheques. conjuntamente com o presidente ou por outro membro
da comissio executiva que este indicar. na ausCncia ou impediments do tesoureiro-
geral.



XTX Compete ao secretgrio de comunicagao: 00] .1 41
a) plantar, coordenar e super''''isionar as agnes de comunicagao e marketing;

b) elaborar, divulgar e distribuir o noticifrio referente ao partido;.

c) elaborar os 6rgaos de informagao das atividades do partido.

i'

l:'ra =

comunicagao nas suas aus6ncias ou impedimentos e executar outras tarefas que Ihe
forum delegadas;

XXI Compete ao secretfrio para aposentados e pensionistas:

a) orientar as bancadas f'ederais do partido quanto ao posicionamento da legenda
diante de projetos relacionados a materia;

b) apresentar a comissio executiva nacional propostas para a melhoria da
qualidade de 'u'ida do aposentado e pensionista, para encaminhamento aos 6rgaos
estaduais e municipais da legenda.

XXll compete ao primeiro secretfrio para aposentados e pensionistas substituir o
secretdno nas suas aus&ncias e impedimentos e executar outras tarefas que Ihe forum
deleoadas

XXlll Compete ao secretgrio de assuntos jurfdicos:

a) acompanhar as atividades do partido emitindo parecer sobre a legalidade e
constitucionalidade dos sous amos: '

b) coordenar as atividades jurfdicas da legenda.

XXIV compete ao primeiro, segundo e terceiro secretfrios de assuntos juridicos:

a) colaborar, permanentemente, com o secret6rio na consecug5o das atribuig6esda secretaria.

b) substituir, na ordem da eleigao. o secretfrio em suas ati\idades.

XXV -- Compete ao secretfrio de mobilizagao e articulagao politico:



a) executar as politicas definidas pele vice-presidents de mobilizag5o e

articulagao; 00 .1 i4 2/
b) planelar. coordenar e super''''isionar a criagao do Movimento de Mobilizagao e lr

Articulagao do PTB. seu estatuto e regiments interno; f

c) nomear a primeira comissio nacional de Olganizagao do Movimento de
Mobilizagao e Articulagao do PTB. priorizando os jov'ens que estio
jf completaram trinta e cinco ands.

d) friar o Cadastro Nacional dos Mo\.'imentos de Minorias do
n '} ') n 'l

politica Compete ao primeiro e segundo secretfrios de mobilizaga{,.8::8i!!lgHlfgg&.«.I

a) colaborar. permanentemente, com o secretfrio na consecugao das atribuig6es
da secretaria;

b) substituir. na ordem da eleigEio. o secretfrio em suas atividade

XXVll -- Compete ao secretgrio de meio ambiente e sustentabilidade:

a) implementar os projetos especiflcos deflnidos pelo vice-presidents de meio
ambience e sustentabilidade;

b) dar suporte ao vice-presidents de meio ambience e sustentabilidade em subs

S

ati-.'idadesIV]

para compl

XXVlll -- Compete ao primeiro secret6rio de meir ambience e sustentabilidade
substituir o secret6rio de meio ambiente e sustentabilidade nas suas ausCncias ou
impedimentos e executar outras tarefas que Ihe fbrem delegadas.

Art. 67. Compete privativamente aos membros das comiss6es executives
estaduais e municipais, no imbito de sua circunscrigao partidaria:

1 - Compete ao Presidente:

a) representar o partido, nas instfncias judiciais e extrajudiciais. pessoalmente ou
por meir de procurador devidamente constituido;

b) convocar a Cone,engao. o Diret6rio e a Comiss5o Executiva. na forma do
Estatuto:

presidir a Convengao. as reunites do Diret6rio e da pr6pria Comissio

d) convocar os suplentes, em casa de vacancia, impediments ou aus6ncia dos
membros efetivos;



CJ aulonzar a reaiizagao ae aespesas orainarias;

f) dirigir o partido de acordo com as resolug6es d

11 - Compete aos Vice-Presidentcs:

a) substituir o Presidente em seus i
de vacancia, salvo o disposto no art. 60:

b) colaborar com o presidente. na
administrativa:

c) exercer outras atribuig6es que shes sejam conferidas pda Comiss8o Executi'u'a.

111 - Compete ao Secretfrio-Gerd:

a) substituir o presidents na aus6ncia ou impedimento dos vice-presidentes:

b) coordenar as atividades administrativas do diret6rio e dos demais secretaries;

c) promover a articulagao entry a comissio executiva e os denlais drEaDs do
part ido ;

d) admitir e dispensar pessoal administrativo;

e) organizar as conveng6es partidfrias;

f) elaborar. divulgar e distribuir o noticiArio reference ao partido

IV - Compete aos Secretfrios:

a) substituir o Secretfrio Gerd. nos
ordem de eleigao;

b) redigir as alas das reunites;

c) coordenar os 6rgaos de propaganda e informagao do partido. elaborando os
pianos de publicidade a serum aprovados pda comiss5o executiva;

d) organizar a biblioteca e documentagao do partido;

e) organizar o trabalho de arregimentagao partidaria. m
flch6rios e banjos de dados;

f) exercer outras atribuig6es que Ihes sejam conferidas pda comiss5o execute-.'a

V - Compete ao Tesoureiro-Gerd:

a) manger sob sua guards e responsa

e sous orgaosl

mpedimentos e aus6ncias eC

solug5o dos de ordemassuntnsS r

seus impedimentos e aus6ncias observada a111 e rvt

antendo atualizados nsl l a

bilidade dinheiro valores e bens do partidol n I'T IC
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b) assinar cheques, titulos ou outros documentos que impliquem
responsabilidade Hinanceira para o partido, conjuntamente com o presidents ou com
quem este indicar;

c) efetuar pagamentos, dep6sitos e recebimentos:

i 3 728d) manter a escrituragao contdbil:

e) apresentar relat6rios financeiros mensais e balango financeiro do exerc

f) apresentar as prestag6es de contas regulares aos tribunais eleitorais e
de contas;

g) exercer outras atribuig6es aibtas a sua fungao

VI - Compete aos Tesoureiros

a) substituir o Tesoureiro-Gerd nas suas aus6ncias e impedimentos. observada a
ordem de eleigao;

b) auxiliar o Tesoureiro-Gerd:

c) exercer outras atribuig6es que Ihes sejam conferidas pda comiss5o executiva

Vll Compete ao Secretfrio Juridico

a) acompanhar as ati't'idades do Partido emitindo parecer sabre a legalidade e a
constitucionalidade de sous alas:

b) coordenar as atividades juridicas da legenda

SE(AO IV

Das Comiss6es Provis6rias

Art. 68. Nos Estados e Municfpios onde nio houver Diret6rio organizado. ou
tiber ocorrido sua dissolugao ou desconstituigao, a Comiss5o Executiva imediatamente
superior designara uma Comissio Pro'c'is6ria. composta de no mfnimo 7 (sese) e no
mfximo 21(vinte e um) membros. dentre os quais I(um) Presidente, I(um) Secretfrio.
I (um) Tesoureiro, a Presidente do PTB Mulher. o Presidente da Juventude do PTB. o
Presidente do Movimento Trabalhista Leonel Brizola e o Presidents do Movimento PTB
em Defesa dos Animais.

l$ 1' Na exist6ncia de Comissio Provis6ria Nacional.
comiss6es provis6rias estaduais.

esta podera designar

g 2' As comiss6es provis6rias estaduais tamb6m poderao designar comiss6es
provisorias municipals.



g 3' Na composigao das comiss6es provis6rias dover-se-f levar em consideragao
a representagao politica das liderangas locais. vinculadas ao partido.

T':'ri 3 '7 2 0 1
Art. 69. As comiss6es pro'''is6rias incumbir-se-io. com a i:l;l)i:W6hd#.: ddl ' ilf;'

comissio executive e de diret6rio. de organizar e dirigir a Con\ engao. no
circunscrigao partidfria, no puzo que for estabelecido pda comissio
designadora.

fmbito d
ex

11

incumbi
formagao de

$ 1' - Em periodos de eleig6es. as comiss6es provis6rias
tamb6m. de realizar a convengao para escolha de candidates e da
coligag6es. aplicando-se. no que couber. o disposto neste Estatuto.

$ 2' - As comiss6es provis6rias designadas na forma deste artigo constituem-se
de uma equipe de administragao e, por sua condigao juridica de nio cleita. sous
membros nio terio mandate, devendo o 6rgao partidario hierarquicamente superior
deflnir. no ato de designagao, o periods de vig6ncia, ressalvado o disposto no art. 70.

Art. 70. As Comiss6es Executi'tas Nacional e Estaduais poderao. a qualquer
tempo. reduzir ou prorrogar vig6ncia. renovar. substituir ou modiflcar. total ou
parcialmente, as Comiss6es Provis6rias que designarem.

CAPITULO IV

Dos Orgaos de Agro Parlamentar

Art. 71. Sio 6rgaos de aWaD parlamentar as bancadas do PTB na Cfmara dos
Deputados. no Senado Federal. nas Assemb16ias Legislativas. na Cfnaara Distrital e nas
Cfmaras Municipals.

Art. 72. As bancadas constituir8o suas liderangas de acordo com as normas
regimentais das casas legislativas a que pertencem.

Art. 73. A aWaD parlamentar dos integrantes das bancadas subordinar-se-i aos
principios doutrinfrios e program6ticos do partido e is diretrizes estabelecidas por sous
6rgaos de diregao e agro.

Art. 74. Dependem de deliberagao conjunta da Bancada Parlamentar com a
Comissio Executive de mesmo nigel. as decis6es que enrol-.,am:

1 - diretrizes politicas e partidarias, no 6mbito da bancada

11 - orientagao de veto em
doutrinfrias ou programaticas;

relagao a quest6es consideradas relevantes

111 - f'echamento de questao;



IV - indicagao. nomeagao ou referendum para preenchimento de carlos ou
fung6es pablicas. temporarios ou nao, remunerados ou gratuitos; '''';'7V - outras
correspondence.

mat6rias que venham a ser estabelecidas pele diret(brio

Art. 75. O Parlamentar que
temporariamente. ou que do partido
fungao que exerga por indicagao do
respective Casa Legislate\-a.

se desligar da bancada.
lor expulso. perdera automaticamente o c
PTB, inclusive mesa e nas comiss6esl.ge stFI /

mesmo que

A.rt. 76. Ao parlamentar e demais flliados que. de qualquer forma, inh-ingirem
os sous deveres partidgrios pre'h'istos no artigo 12 incisos I. l\r. V e VI. 6 vedado
concess5o de vaga na chapa de candidatos para eleig6es imediatamente seuuintes.
enquanto durar a inadimp16ncia. ;='il;?T='' .IT.

CAPITULO V { 3 7?8 1

Dos Orgaos Auxiliares

qF(' A (1 1

Disposig6es Gerais

Art. 77. O Conselho de Etica e Disciplina Partidfria e o Conselho Fiscal s5o os
6rgaos auxiliares do PTB, compostos, dada um doles, de 3 (tr6s) menlbros efetivos nas
circunscrig6es municipais. de 5 (cinco) nas estaduais e de 7 (sese) na Nacional. e igual
nOmero de suplentes.

Art. 78. A eleigfio do Conselho de Etica e Disciplina Partid6ria, bem como do
Conselho Fiscal. sera simultfnea com a da Comissdo Execute\a, e o mandate de sous
membros coincidir6 com o mandato dos membros daquela.

Art. 79. As chapas concorrentes ao Conselho de Etica e Disciplina Partidfria e
ao Conselho Fiscal poderao ser desvinculadas das chapas concorrentes aos demais
6rgaos do partido e o seu pedido de registro, acompanhado da anu6ncia de seus
componentes. observar6 o procedimento adotado para as comiss6es executives.

Art. 80. E incompativel o exercicio do cargo de

1 - membro do Conselho de Etica e Disciplina Partiddria com o de membro de
comissio executiva ou provis6ria e de titular de cargo eletivo;

11 - membro do Conselho Fiscal com o de membro de comiss5o executive ou
provisona.

SEf A o 1 1

Do Conselho de Etica e Disciplina Partidfria



Art 81. Ao Conselho de Erica e Disciplina Partid6ria compete conduzir o
processo disciplinar e opinar em todas as quest6es relati-«as a quebra de princfpios e Hn . . . .
de'\'eres 6ticos, por iniciativa pr6pria, ou por solicitagao do Presidents da Comiss5o UUJ .1 { 7.,
Executiva.

qFT ' A f) 1 1 1

Do Conselho Fiscal

Art. 82. Compete ao Conselho Fiscal

1 - examinar a contabilidade e emitir parecer sabre os relat6rios cont6beis. as
contas e balangos da Comissio Executiva;

11 - examinar. em qualquer tempo, os livros e documentos do PTB, re't'estidos de
natureza econ6mica. em sua respecti't'a instfncia partidaria:

111 - denunciar ao Diret6rio. atrav6s do presidents da Comissio Executiva. as
irregularidades porventura existentes, sugerindo medidas saneadoras;

IV - prestar aos demais 6rgfios de sua respectiva instincia partidaria. sempre que
solicitado. informag6es sobre a flscalizagao contabil, Hinanceira e patrimonial. bem
homo sobre resultados de auditorias e inspeg6es realizadas.

CAPITULO VI

Do Orgao de Estudos, Pesquisa, Doutrinagao e Educagao Politica;

Art. 83. 0 6rgao de estudos. pesquisa. doutrinagao e educagao politica instituido
polo PTB, teri sua sede em Brasilia. duragao indeterminada. organizagao em forma
prevista em lGiC sua manutengao tlnanciada polo resultado de suas atividades prev'istas
em estatuto proprio. e por meir de recursos oriundos do fundo partidario.

l$ 1' - Os oUetivos do 6rgao de que grata este capitulo sio vinculados aos
objetivos do PTB. que 6 libre para estabelecer finalidades de estudos. pesquisa.
doutrinagao e educag5o politica;

$ 2' - A forma das eleig6es ou indicag6es dos 6rgaos colegiados do ence a que se
revere o kaput deste artigo. serf definido polo diret6rio nacional do PTB. nos termos do
artigo 42 do presents estatuto.

! 3' - 0 6rgao de estudos. pesquisa. doutrinagao e educagao politica do PTB
poderg ser extinto por deliberagao do diret6rio nacional, a qualquer tempo ou nos casos
de extingao. fus5o ou incorporagao, devendo seu patrim6nio ser revertido para outdo
ente criado para o mesmo flm, na forma da lei.

g 4' caberi ao 6rgao nacional do PTB, o repasse integral do percentual
estabelecido por lei para seu 6rgEio de estudos. pesquisa. doutrinagao e educagao
politica. isentando-se as demais instfncias do partido.



Art. 84. Dentre outras previstas em estatuto pr6prio, o 6rgao de estudos.
pesquisa, doutrinagao e educagao politica do PTB, deverf adotar as seguintes
finalidades :

I -- estudar a problem6tica brasileira em seus aspectos politicos, sociais
culturais. ambientais. econ6micos e tecno16gicos;

11 implantar curios de formagao politica, formulando m6todos d€

dos problemas nacionais, apresentando solug6es segundo a doutrina trabalh
aboja4}9EM:will.P;xt

sta 11

de111

trabalhista
realizar simp6sios, seminaries, cursos e ciclos de estudos

W I'r"

Dos Orgaos de Cooperaq:fio

Art. 85. Poder5o ser constitufdos em fmbito nacional. estadual e municipal.
6rgaos de cooperagao partidfria. representando segmentos da sociedade, grupos
mmoritfrios, areas especiHlcas de atividade professional e grupos t6cnicos de estudo,
com o objetivo de:

)

l integrar o respectiv'o segments it vida partidaria

11 - estimular e incentivar o surgimento de liderangas;

111 - desenvol'K'er o debate. promover e organizar ciclos de estudos. semin6rios
simp6sios e reunites partidarias, de interesse especiHico;

IV - assessorar a diregao do Partido e as bancadas parlamentares, quando
necessano;

V participar das campanhas eleitorais

g I ' Cada 6rgao de cooperagao adotar6
da estrutura partidfria.

sempre que possivel, o mesmo modelo

g 2' Os 6rg5os de
part idgrias .

cooperagao subordinam-se aos principios e diretrizes

$ 3' Somente Hiliado ao Partido poder6 integrar os Movimentos

!4' E livre a criagao do movimento de minorias nos municipios e nos estados. de
forma provis6ria, bastando o registry de sua ata de criagao junto ao Cadastro Nacional
dos Movimentos de Minorias do PTB. atrav6s de dimples comunicagao.

$5' Obtida a organizagao de um movimento em 10% (dez por canto) dos
municipios de, pelo menos. nove estados. seri convocada uma reuni:io nacional para o
exanle da proposta de criagao do movimento a nive] nacional. seu Estatuto e seu
Regimento Interno.



Art. 86. As instfincias partidarias poderao adotar crit6rios e assegurar. no gmbito
de sua compet6ncia. a participagao dos movimentos na formagao das chapas
concorrentes is eleig6es proporcionais.

00.Z .Z { 9

Paragrafo Qnico. O regimento e a estrutura de administragao e diregao dos
6rgaos de cooperagao servo definidos e regulamentados pda comissio executi'u'a
nacional

TITULO V

Da Intervengfio e Da Dissolugao Dos Orgaos Partidfrios

CAPITULO I Ji-
W

Da Intervengio 72C I
i.$!:i::£.sii£i;i:i;:ii.{

Art. 87. 0 0rgao Nacional somente intervir6 nos estaduais, e os estaduais nos
municipals para:

1- manter aintegridade partidflia

11 assegurar a obser't'fncia do Programa e do Estatuto do PTB

111 - garantir o livre exercicio dos 6rg5os partidarios

IV - ampliar a agro politica do partido, visando ao seu melhor funcionamento
organizagao. e representati't'idade;

V - impedir acordo ou coligagEio em desconformidade com as decis6es
superiores;

VI reorganizar as finangas e a contabilidade

Vll - garantir a prestagao de contas. na forma da lei. e as transfer8ncias de
recursos para outros 6rgaos partidfrios, inclusive. as colas do Funds Partidfrio;

Vlll - preservar o patrim6nio e o acervo do partido
Hiliag6es. os banjos de dados e outros bens e documentos.

inclusive o fichfrio de

IX assegurar a obscrvfncia
hierarquicamente superiores.

das deliberag6es dos 6rgaos partidarios

$ 1' -- A inter'u'engao nas hip6teses pre'L'istas nos incisos 1. 11, 111 e IV. somente
podera ser decretada com aprovagao 2./3 (dois tergos) dos membros da Comissiio
Executiva. titulares, hierarquicamente superior.

$ 2' - Somente pods sei decretada interveng5o em 6rgfio municipal organizado
sob a forma de diret6rio, sendo mere ato administrative a renovagao. substituigao ou



modiflcagao da composigao dos membros nomeados em comissio pro''.'is6ria estadual e
municipal, realizada na forma do disposto no artigo 70 do estatuto.

00] .Z 50,Art. 88. A intervengao serf decretada pda Comissio Executiva dos diret6rios
hierarquicamente superiores ao 6rgao sujeito a este regime.

Par6grafo 6nico. O decreto de interveng5o deverf especiflcar a
puzo e as condig6es de execugao. e nomear a Comissio Interventol
composta de 3 (tr6s) a 7 (sete) membros.

M

Art. 89. A Comissio Interventora teri todos os poderes para del
objeto da intern'engao.

Art. 90. Na hip6tese de intervengao em diret6rio ou comiss5o executiva. estes
servo citados para. no puzo de 5 (cinco) dias. apresentar sua defesa escrita, flcando-lhes
assegurado o direito de sustentf-la. oralmente. por 20 ('tinto) minutes. na reuniio do
diret6rio em que ocorrer o julgamento do recurso.

Art. 9]. A intervengao serf sempre precedida de parecer do Conselho de Erica e
Disciplina Partid6ria. e do Conselho Fiscal, se o cato que Ihe deu causa for relativo a
materia Htnanceira ou cont6bil.

Parggrafo 6nico. Em caso de descumprimento do disposto nos artigos 1 7-A. 1 7-
B. 1 7-C do estatuto ou de gestao Hnanceira. contfbil ou juridica temerfria que n5o afbte
a respectiva esfera politica, podera ser instauiado procedimento de mediagao
administrate''.'a. ato privativo do Presidente da Comissio Executix,a Nacional. o qual nlio
tem o cond5o de dissolver Diret6rio e/ou Comissio Estadual. mas tio somente
reorganizar finangas, contabilidade e juridico responsaveis pda administragao partid6ria
em questiio.

Art. 92. Do ato de inter'c'engao caberg recurso:
diret6rio do 6rg:io interventor, no puzo de 5 (cinco) dias.

sem eleito suspensivo. ao

l$ 1' O diret6rio deliberar6 sobre o recurso no puzo dc 1 80 (cento e oitenta) dias
prorrog6''-'eis por igual periods. sob pena de nulidade do ato interventivo.

$ 2' As decis6es. em grau de recurso. do Diret6rio Nacional nio servo objeto de
reexame pda Convengao Nacional.

Art. 93. Nos Estados organizados sob a forma de comissio provis6ria.
intervengao nos diret6rios municipals sera decretada polo Diret6rio Nacional.

a

CAPITULO ll

Da Dissolug:io

Art. 94. 0 6rgiio partiddrio. inclusive, diret6rio ou comissio executiva.
responsfvel por violagfio ao Programa ou Estatuto do partido. ou por deslespeito a
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dissolugao.

Parfgrafo Onico. A pena de dissolugao serf aplicada por deliberagao:

I -- do Diret6rio Nacional, em se tratando de diret6rio estadual;

11 -- do Diiet6rio Estadual, em se tratando de Diret6rio Municipal;

Art. 95. Os diret6rios tamb6m serif dissol-, idol:

a) por deliberagao da malaria absoluta de suas respectivas con\engdlb$$a

b) por renOncia individual ou coletiva de maid da metade de seus membros
incluindo os suplentes;

c) quando. do ato dc intervengao. n8o resultar recurse pre''.'isto no art. 92.

d) quando nio hajam eleito deputado federal, hip6tese em que passarao
compostos por comiss6es provis6rias.

Art. 96. Na hip6tese de dissolug5o do Diret6rio Nacional. os presidentes das
comiss6es executivas estaduais constituir5o uma comiss5o provis6ria que. em at6 60
(sessenta) dias. convocar6 a Convengao para eleigao de novo Diret6rio.

Art. 97. Em caso de dissolugao de Diret6rio Estadual, a Comissio Executiva
Nacional podera designer comissio provis6ria com a finalidade de reconstituf-lo na
forma do art. 68 e seguintes.

! I ' Ocorrendo a dissolugao de Diret6rio Municipal,
Executiva Estadual tamar as provid6ncias facultadas neste artigo.

$ 2' Aplica-se no processo de dissolugao o disposto nos arts. 90 e 92

TITULO VI

Das Finangas e da Contabilidade

Art. 98. O patrim6nio e a receita do PTB constituir-se-io de:

1 - contribuig6es dos nlliados;

11 - doag6es;

111 - dotag6es do Fundo Partid6rio:

IV - bens m6veis e im6veis:

V - resultado de aplicagao de

T

a ser

ComissEiocompetein a

sous recursos patrimoniaise S a

a-D
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VI
partidaria;

ronda proveniente de prestagao de servigos, decorrentes da atividade

Vll sobras de campanha na forma da lei;
CO .! ] 52

Vlll -- outras fontes de receita

Paragrafb Onico
ou disp6ndio reference
politica.

E vedado ao partido a contabilizagao de qualquer recs
ao seu 6rgao de estudos pesquisa. doutrinagao e educa'l'«4

Art. 99. Os recursos do Funds Partidfrio serif regidos pda Executiva Nacional
e repassados dentro dos seguintes crit6rios:

1- Fundagao: At6 20%(vince por canto):

ll -PTBMulher:At65%(cincoporcento); l\ 3 7 2 81

111 - fx4inimo de 30% (trinta por canto) aos diret6rios estaduais e municipais

b

+f.%++ +P+ + ;r H.+ +\P+ P+B..+t

H U

IV - Diret6rio Nacional: minimo de 45% (quarenta e cinco por canto)

$ 1'. As receitas previstas neste artigo poder5o ser distribuidas a 6rgao municipal
da Legenda. segundo crit6rios de necessidade, oportunidade e disponibilidade.

$ 2'. A Comissio Executi''.'a Nacional, segundo os mesmos crit6rios previstos no
parggrafo anterior, podera repassar aos 6rgaos partidarios subordinados valor superior
ao regulamentado.

$3'
nacional.

Em casos extraordinfrios os crit6rios serif estipulados polo presidente

Art. 99-A. O flliado ao Partido que ocupar cargo eletivo contribuirf.
mensalmente. para a instfncia partidfria a qual pertence. com a quantia que for flxada
em resolugao partidaria. observado o minimo de 5% e o mfximo de 10% do valor do
seu subsfdio mensal. deduzidos os descontos compuls6rios.

Art. 99-B. O filiado ao Partido que. por indicagEio partid6ria ou de seus
representantes. ocupar cargo, fungao ou emprego de conflanga na Administragao Direta
ou Indireta. inclusive em Autarquias e Fundag6es. da Uni5o. dos Estados. do Distrito
Federal. dos Territ6rios e dos Municipios. ou. no Poder Legislativo Federal, Estadual e
Distrital ou Municipal, contribuirg, mensalmente, para o respectivo Diret6rio ou, na
malta. a Comissio Provis6ria, com a quantia que for fixada em resolug5o partidfria.
obser't'ado o minima de 5% e o mgximo de 10% do valor dos seus \.encimentos ou
remuneragao, deduzidos os descontos compuls6rios.

Art. 99-C. A resolugao a que se referem os arts. 99-A e 99-B serf baixada pda
Comissio Executiva Nacional do Partido ou, na falta. sucessivamente. no imbito
respective. pdas Comiss6es Executivas Estaduais e Municipais.



Art. 99-D. Na aus6ncia de resolugao Hlxando valor da contribuigao Hinanceira
dos filiados, a que se referem os arts. 99-A e 99-B. a contribuigao serf igual a do
percentual minimo estabelecido nestes artigos.

Art. 99-E. Poder6 a Comissfio Executiva isentar da contribuigao Hinanceira os (jU .1 153
flliados que julgar necessfrio.

Art. 100. A prestagao de contas do partido serf em todos
atuagao e obedecerf o disposto em lei.

os sous ni

Art. 10]. Revogado pda Convengao Nacional de 07.03.2009.

Art. 102. Revogado pda Con'tengao Nacional de 07.03.2009 :-==..;==;=:-w

TITULO Vll 37
Das Campanhas Eleitorais ia=gA$i£,I.a £&.I

Art. ]03. As despesas de campanha
responsabilidade dos candidatos e por des paras.

eleitoral servo realizadas sob a

g 1' - 6 -.,edado aos 6rg5os partid6rios municipais. estaduais e nacional. para
flnanciamento de eleig6es ou em apoio a candidato. avalizar compromissos de qualquet
natureza. celebrar contratos de dodo g6nero ou assumir dividas que.resultem em anus
para o partido.

$ 2' - Os dirigentes partidfrios que, em noms do partido ou comit& financeiro.
descumpram as disposig6es do kaput e $ 1' deste artigo. sio por des respons6veis nos
termos da lei. solidariamente com o candidate. nio se aplicando entre outros 6rg5os ou
dirigentes partidarios o principio da solidariedade passiva.

g 3'. Os recursos do Fundo Partidfrio. as doag6es e contribuig6es feitas ao PTB
Nacional n5o se prestarao ao pagamento de dividas contraidas pdas demais instfncias
partid6rias ou por candidates.

g 4' - A comiss5o executiva nacional do PTB em at6 180 dias antes do pleito.
podera regulamentar norma estatutfria. com 'u'asta a protegao do partido contra dividas
decorrentes de campanhas eleitorais.

Art. 104. O candidate a cargo eletivo barf diretamente ou por interm6dio de
pessoa por ele designada, a administragao Hinanceira de sua pr6pria campanha.
utilizando recursos que Ihe sejam repassados polos comit6s financeiros. inclusive os
relativos a cola do Funds Partidfrio. recursos pr6prios ou doag6es de pessoas flsicas ou
juridicas.

Art. 105. Nas campanhas eleitorais. as comiss6es executivas constituir5o. no
fmbito de sua atuagao. comit6s tlnanceiros com a competencia de:



l captar recursos Hinanceiros e aplicf-los;

11 - supervisionar a aplicagao dos recursos financeiros repassados aos candidatos
do partido;

111 - estabelecer normas complementares relativas a administragao financeira das
campanhas;

11IV - realizar outras atribuig6es definidas em lei.

Paragrafo Qnico. Considerando a natureza politica do carjtet...pai
partidos politicos previstos na Constituigao da Repablica. 6 de intefia"T:Egj;8nsabilidade
do candidato e dos membros do comity flnanceiro. em sua respectiv'a inst6ncia
partidaria, todos os compromissos de ordem Hinanceira assumidos para financiamento
de campania eleitoral. isentando-se os demais 6rgaos do partido e seus dirigentes dos
anus judiciais e extrajudiciais decorrentes de inadimplemento.

3

Art. 106. Juntamente com a constituigao dos comit&s financeiros, as comiss6es
executivas flxario o limits de gastos nas campanhas eleitorais. bem homo o que dada
candidato poder6 despender em sua pr6pria campanha.

Art. 107. A dada municipio em que o Partido concorrer com candidato pr6prio
correspondera um conlit6 flnanceiro. independentemente do comity tlnanceiro estadual
eula constituigao 6 facultativa.

\rt. 108. O candidato apresentarf ao comity financeiro de scu partido, at6 o
vig6simo dia posterior a realizagao das eleig6es. e d Justiga Electoral no puzo que a lei
exigir, a prestagao de contas dos recursos arrecadados e dos aplicados em sua
campanha.

Par6grafo Onico. Acompanhar:io a prestagEio de contas

1 - os extratos das contas bancirias references a movimentagfio pecos comit6s e
pecos candidates. dos recursos financeiros utilizados na campanha. ou os dados
contfbeis das doag6es e dos gastos en] dinheiro ou estimf\ eis em dinheiro;

11 - relagao dos cheques recebidos com a indicaglio dos respectivos nOmeros
valores e emitentes;

111 - relagao dos doadores, pessoas fisicas e juridicas, com os respectivos valores
e indicagao das formas de doaglio.

Art. 109. Se. ao final da campanha. ocorrer cobra de recursos flnanceiros. asta
deve ser declarada na prestagao de contas e permanecera depositada na respectiva conta
bancgria at6 o Him do puzo de impugnagao.

g I ' - As sobras de campanha previstas no kaput deste artigo servo transferidas.
nos termos legais, para a conta corrente do partido na circunscrigao do pleito.



g z ' - L-onstnui oorigagao do partlao, apos a campania mantel. me
demonstrati'oo, controle de sobre de campanha para flm de apropriagao cont6bil

TITULO Vlll

Da Fidelidade e Da Disciplina

CAPITULO I

Das Medidas Disciplinares

Art 110. S8o medidas disciplinares:

1 - advert6ncia:

11 - suspensao;

[[[ - expu]sao com cance]amemo de ]i]iagao:

IV - destituigao de cargo partidario;

V - desligamento temporario da bancada.

Paragrafo 6nico. Ao candidate a cargo eletixo, as medidas disciplinares poderao
ser aplicadas cumulativamente com o cancelamento do registro de sua candidature iunto
a Justiga Electoral

dianne

Partid6rias

r;d 1! .1 55.
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qFr A o I

Da advert6ncia

Art. ] ]]. Fifa sujeito a medida de advert6ncia o filiado qt

1 - infringir os principios programgticos e estatutirios

11 - faltar com os deveres panidfrios;

111 - desrespeitar qualquer membro do
lealdade e urbanidade:

IV - opor resist6ncia injustiflcada a exe
documentos e processos de interesse partidario:

V - desrespeitar as normas pablicas que disciplinam a propaganda eleitoral.

Par6grafo Qnico. A medida de advertCncia sera aplicada sempre por escrito

qFr A o 1 1

Da Susnensio

ie

partido bem faltar-thert ] coma()] coin9

cugao de servigos ou ao andamento de( l
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1 - reincidir nas faltas previstas no art. 1 1 1;
i 3 '7 ? 0 1

11 - desrespeitar a orientagao polftica fixada polo partido; I ...:w"-iu ::\: ! :''blip.x:..;..

111 - desobedecer as deliberag6es. decis6es e resolug6es dos 6rgiios paitidarios

IV - deixar de efetuar. injustinlcadamente. o
devidas ao partido;

$ 1' A medida de suspensao nio podera ser superior a noventa dias.

$ 2' A suspensao nio isenta o filiado do cumprimento de se
estatutArios.
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circunstfncias que levaram o agents a pratica da conduta proibitiva. poderf
desclassificar a penalidade pre't'ista neste artigo. aplicando ao in6ator a medida de
advertCncia

Hlliado que

de-, faresus

'{

recolhimento das contrijNuiw

SE(AO 111

Da Expulsao com Cancelamento de Filiagfio

Art. 1 13. Aplica-se a medida de expulsao ao filiado que:

1 - reincidir nas faltas pre't'istas no art. 1 12;

11 - reincidir por mats de uma 'c'ez nas faltas previstas no art. 1 1 1;

111 - amir com improbidade no exeicicio de mandato politico. de care
publica. bem homo de 6rgao partidfrio:

IV - agar com desidia ou m£-f6 no
atividade parlamentar e partidfria;

V - empregar meios fraudulen
alheio, apoio eleitoral;

VI - aceitar incumbCncia de qualquer natureza promanad
partid6ria. salvo com expressa autorizagao da diregao do PTB;

Vll - solicitar ou receber. para si ou para outrem. direta ou indiretamente
tagem indevida. em razio do exercicio de fungao politico-partid6ria=

Vlll - recusar o cumprimento da orientagao polftica deflnida polo partido ou
faltar-the com a colaborag:io solicitada:

o ou fungao)

cumprimento das obrigag6es decorrentes daI [(

tos para desviar ou obter) 1'2 em proveito proprio ou1' (

a de outra agremiagao

van

, ,,f tl... ~.



IX - deixar de votar, em deliberagao parlamentar, de acordo com a determinagao
do partido;

X - Hizer propaganda eleitoral de candidate
candidatura. salvo por deliberagao do PTB;

de outro partido ou apoiar sua

XI - flzer aliangas politicas sem a aprovagao do PTB

Par6grafo 6nico. A Comiss5o Executiva. por deliberagao de
considerando as circunstfncias que levaram o agence a pratica da co
podera desclassificar a penalidade prevista nests artigo. aplicando ao i

de suspensao.

=;T#T::.: ':V
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Da Destituigio De Cargo Partidgrio :::;ills; jilJH:.tl£:. ££ .il..a

Art. ] 14. Aplica-se a medida de destituigao de cargo partidfrio ao filiado que

1 - falter com a exagao no cumpriinento dos deveres pertinentes is fung6es
partid ar ias ;

11 - deixar injustificadamente de comparecer a 3 (tr6s) reunites consecutivas do
6rgao partidfrio a que pertencer;

111 - conduzir o partido contrariamente aos dispositivos estatutfrios e
programaticos:

lv sofrer medida de suspensao ou expulsao com cancelamento da tlliagao

qFr A o V

Do Desligamento Temporfrio da Bancada

Art 115. Ao parlamentar, aplica-se o
conluntamente com a medida de suspensao e
disciplinar.

desligamento tempor6rio
polo tempo que perdurar

da bancada
asta sangao

Parfgrafo 6nico. O desligamento temporario
parlamentar do cumprimento de sous de't'fares estatutgrios

da bancada n8o isenta o

CAPITULO l]

Do Processo Disciplinar

Art 116. O processo disciplinar 6 o instruments destinado a apurar a
responsabilidade de filiado ao partido por infring6ncia aos seus de't'fares e disposig6es
estatutdnas e programaticas.



Art 1]7. O processo disciplinar obedecer6 ao principio do contradit6rio,
assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilizagao dos meios de prgya$S::rqQyr$QS
admitidos em direito. i.l:i:i'dd .z ] 5

conflgurar evidente infragao discil .s@£x©$ ££i€©t

1155
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processo n5o exceder6 60 (sessent

Art. 118. As denQncias sabre irregularidades serif objeto de Itpura3ag, odes(X I
que contenham a identificaglio do denunciante e spam formuladas por eqgg&g :L=:-ff==.J

Art 1 19. Quando o fate narrado n5o
denQncia sera arquivada por malta de objeto.

Art 120. O puzo para conclusio do
podendo ser prorrogado por igual periodo. a crit6rio da comissgo executi\.a

Art 121. O processo
Disciplina Partidgria.

disciplinar sera conduzido polo Conselho de Etica e

Paragrafo Onico. O processo disciplinar contra membros do Conselho de Erica e
Discipline Partidfria serf conduzido pda Comissio Executixa.

Art 122. O Conselho de Etica e Disciplina Partid6ria teri homo relator um de
sous membros, que sera designado polo Presidente da Comissgo Executiva.

Art 123. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes bases

l instauragao. por meir de Resolugao da Comiss5o Executi'ua

11 - inqu6rito partidario, compreendendo instrugao, defesa e relat6rio

lll -julgamento

! I ' Instaurado o processo disciplinar, o acusado serf notificado para. querendo
acompanhf-lo e responds-lo em todos os sells termos.

$ 2' Como medida cautelar e a Him de que o acusado n8o venha a influir na
apuragao da irregularidade, a Comiss5o Execute'c'a poderf determinar o afastamento do
acusado do exercfcio de cargo partiddrio. pele puzo que durar o processo.
considerando, inclusi'Ke. o periodo da f ase recursal

Art. 124. O Presidents da Repablica. o Vice-Presidents. os Ministros de Estado.
bem homo os Parlamentares Federais servo julgados perante a instfncia partidaria
nacional: os Go'u'ernadores, Vice-Governadores. Secretfrios de Estado e Parlamentares
Estaduais. perante a instfncia partidfria estadual e os Prefeitos. vice-prefeitos.
Secret6rios N'lunicipais e Vereadores, perante a instfncia partidaria municipal.

Paragraf o Qnico. A Comissio Executix'a Nacional poder6 avocar a competencia
para anflise e julgamento dos processos de que trata este artigo.

Art 125. Na faso do inqu6rito partidfrio, o Conselho de Erica e Discipline
Partidgria promover6 a tomada de depoimentos. acareag6es, investigag6es e dilig6ncias



cabiveis. objetivando a goleta de prova. de modo a permitir a completa elucidagao dos
amos

Art 126. E assegurado ao acusado o direito de acompanhar o processo
pessoalmente ou por interm6dio de procurador. arrolar e reinquirir testemunhas.
produzir provas e contraprovas e formulae quesitos. quando se tratar de prova pericial

g I ' O relator podera denegar pedidos considerados
protelat6rios. ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos

lmpertinentes. me:
datos

compro\aglio 8$ 2' Sera indeferido o pedido de pro'c'a pericial
independer de conhecimento especial de perino.

quando a

Art 127. O depoimento de testemunhas sera prestado oralmen16:T:llp;ltu?idqTp1:"=:-=
termo. n5o sends licito a testemunha traz6-1o por escrito. I 'fli

Art 128. Conclufda a inquirigao das testemunhas, serge promovi7do ol
interrogat6ri o do acusado . I,:i=:!1=:.:b=98!#.J,'u,;li..;

Art 129. Ao procurador do acusado sera assegurado o direito de assistir ao
interrogat6rio, bem come d inquirigao de testemunhas. sendo-the -.,edado interfbrir nas
perguntas e respostas. facultando-se-the, por6m, reinquiri-las, por interm6dio do relator.

Art 130. Tipiflcada a intragao disciplinar e especiflcados os fhtos imputados ao
acusado. bem coma as respecti't'as pro''''as, sera ele notiflcado polo Presidente da
Comissio Executi't'a para apresentar defesa escrita, no puzo de lO (dez) dias.
assegurando-se-the vista do processo na sede do Conselho de Etica e Disciplina
Partidfria.

$ 1 ' Havendo dois ou mats acusados. o puzo sera comum e de 1 5 (quinze) dias

g 2' A notiHlcagEio podera ser feita pessoalmente ou atravds de cart6rio
correios. mediante carta com aviso de recebimento.

ou dos

Art 131. Achando-se o acusado em lugar incerto e n5o sabido. sera
notificado por edital. publicado na imprensa oficial ou local. para apresentar defesa.

ele

Art 132. Apreciada a defesa. o Conselho de Etica e Disciplina Partidfria
elaborarg relat6rio minucioso. onde resumird as pegas principals dos autos e mencionarf
as provas em que se baseou para formar a sua convicgao.

$ 1 ' O relat6rio sera sempre conclusi\o quanto a inoc6ncia ou a responsabilidade
do acusado.

$ 2' Reconhecida a responsabilidade do acusado. o Conselho de Etica e
Disciplina Partidgria indicarf o dispositive estatutfrio ou programatico transgredido e
encaminhari o processo disciplinar d Comiss5o Executiva. parajulgamento.

Art. 133. A Comiss5o Executive proferirg sua decis5o no puzo de 20 (vince)
dias. contados do recebimento do processo.



Paragrafo dnico. O julgamento fora do puzo legal n5o implica nulidade do
processo. mas sujeitar6 o responsgvel pda pre''-'aricagao ds medidas disciplinares
previstas nests Titulo.

Art. 134. Quando o relat6rio do Conselho contrariar as pro't'as dos autos. a
Comiss5o Executiva podera. motivadamcnte, agravar a penalidade sugerida. abrandf-la
ou isentar o acusado de responsabilidade.

Art 135. VeriHicada a exist6ncia de visio insanfvel.
tendenciosos. a Comiss5o Executiva declararf a nulidade total ou

nomeara uma Comiss5o de Etica Pro't'is6ria. com o Hlm especi
processo.

Rdecorrentes atqs].
partial do pi esso e
il de instaur:

CAPITULO 111

: 1 3720 1
Do Recurse

i,.e!!E£U!...=$££© iuuuB''

Art 136. Da decis5o da Comiss8o Executiva caberi recurso no puzo de lO (dez)
dias ao Diret6rio respectivo.

g I ' Das decis6es do Diret6rio Nacional caberi recurso a Convengao Nacional

$ 2' As decis6es. em grau de recurso
reexame pelo Diret6rio Nacional.

do Diret6rio Estadual n5o servo objeto de

l$ 3' Das decis6es dos Diret6rios Municipals. somente caberf
Diret6rio Estadual, quando a medida disciplinar aplicada for a de expulsao.

recurso ao

Art 137. O puzo para a interposigao do recurso contar-se-6 da data da
notificagao do punido. na forma do g 2' do art. 1 30.

Art 138. O recurse, interposto por petigao escrita
Comiss5o Executiva da instanciajulgadora e conter6:

sera dirigido ao Presidente da

1 - os fundamentos de rata e de direito

11 - pedido de nova decisio

Parfgrafo Onico. Em hip6tese nenhuma o
diretamente j unto a instfncia recursal.

recurso poderf ser protocolado

Art 139. Interposto o recurso. o Presidente da Comissgo Executiva o receberf no
seu efeito suspensi'vo e devolutivo. responders aos seus termos, convocarf o Diret6rio
para decidir no puzo de 30 (trinta) dias ou determinar6 sua remessa a instfncia
partidfria superior, no puzo de 1 0 (dez) dias. se for o faso.

Art 140. Esgotados os prazos e as possibilidades de recurse, o Presidents da
Comissio Executiva. em grau de recurse. remeterg o processo a Comissio Executi-.'a
origingria para cumprimento da decisis e arquivamento definitive dos autos.



Art 141. Aplica-se a instfncia recursal o disposto no par6grafo Qnico do art. 1 33

CAPITULO IV

Da Revisio do Processo t 372B I

Art 142. O processo disciplinar poderg ser revisto. a qualti1;8F:Hhp#l
ou de ofTcio, quando se aduzirem fates novos ou circunstfncias suscetfveis de
a inoc6ncia do punido ou a inadequagao da medida aplicada.

D
115

H
Parfgrafo Qnico. A sinaples alegagao de injustiga da penalidade n5o

fundamento para a re'k'tsao, que requei elementos novos. ainda n5o apreciados no
processo ongmano.

Art 143. O requerimento de revis5o do processo sera dirigido a Comissdo
Executi't'a que, se veriflcar os pressupostos da revisio. instaurarf o processo na forma
do Capitulo anterior. em apenso ao processo originario.

Art ]44. Julgada procedente a revisdo. serf declarada sem efeito a penalidade
aplicada. restabelecendo-se todos os direitos do Hlliado. exceto aqueles ja preclusos.

Par6grafo 6nico
penalidade.

Da revis5o do processo n5o poder6 resultar agra'oamento de

TITULO IX

O Titulo de M6rito e o Jubileu

Art. 145. O titulo de m6rito trabalhista 6 homenagem a Hiliados do PTB. titulares
ou nio de carlos eleti't'os que denham. no decorrer de sua vida. prestado role'\.antes
servigos ao trabalhismo. ao partido e a sociedade.

l Sio kraus do M6rito Trabalhista

a) Medalha GetQlio Vargas Honraria concedida aos membros do partido que
tenham contribufdo com o idegrio partiddrio;

b) Medalha lvete Vargas Honraria concedida aos parlamentares que denham
apro't'ado projetos de lei. edificando a constlugao do idefrio trabalhista;

c) Medalha Jose Carlos Martinez Honraria concedida a Hlliados que tenham
contribuido destacadamente para a construgao e crescimento do PTB em dodo o Brasil

11 Jubileu

a) sera homenageado com o jubileu de praia o cidadio que permanecer por mais
de 25 anos filiado ao PTB;

b) serf homenageado com o jubileu de euro o cidadio que permanecer por maid
de 50 antes filiado ao PTB.



Art.145-A. O PTB concede ao Dr. Roberto Jef'gerson Monteiro Francisco o
titulo de presidents de honra do PTB nacional. o qual poder6 tamar assento a mesa cie

qualquer evento partidario ou em outro que o panido se raga representar. podendo Ot;l T f
manifestar-se li'L'remente sobre qualquer assunto que en't'alta os interel!!g$.dg.pjiu:Lido--. .. U{J .{ IF

! . &.t :.J : . ;c3 'iu in
TITULO X
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Das Disposig6es Finals e Transit6rias

Art. 146. Para todos os efeitos deste Estatuto o Diret6rio do Distrito
equipara-se aos diret6rios estaduais.

'ede

Art. 147. Ressalvado o disposto nos artigos 1 7. $ 3' e 103. os Hlliados ao partido
nio responderao subsidiariamente pdas obrigag6es contrafdas em Dome do PTB ou por
ele assumidas.

$ 1' - Os dirigentes partidarios s5o devedores solidfrios nas dividas contraidas
em noms do partido decorrente de decisis impetuosa, imponderada. irrespons6vel.
afoita ou em ohnsa a norma estatutfria e legal.

Art. 148. Os funcionfrios do Partido. na instfncia em que esb'o'orem \ inculados
nio poderao tbzer parte dos 6rglios de Deliberagao e de Diregao e AWAD Partidaria;

Art. 149. Os prazos deflnidos nests Estatuto sio continuos, nfio se
interrompendo nos f'criados nem nos dias n5o Qteis e contar-se-io excluindo o dia do
comego e incluindo o do vencimento.

$ 1' Os prazos comegam a contar do I ' dia 6til apes a notificagao do interessado
e. se o vencimento fair em feriado ou dia nio Otil. este serf prorrogado at6 o dia titil
seguinte.

$ 2' Nio ha'bends deflnigao no presence Estatuto, serf de 5 (cinco) dias o pl'azo
para a pratica de qualquer ato a cargo do interessado.

Art. 150. Face a antecipagao da Convengao Nacional prevista para o dia 12 de
dezembro de 2014 e da adequagao ao calendfrio para realizagao das Conveng6es.
estabelecido no arl. 21. o mandate de 4 (quatro) anos do Diret6rio Nacional e de sua
Comissio Executiva. do Conselho de Etica e Disciplina Partidgria e do Conselho Fiscal
encerrar-se-a no dia 1 2 de dezembro de 201 8.

Art. 151. - As comiss6es executivas expedirao. no fmbito de sua competencia
resolug6es visando o Heel cumprimento deste Estatuto.

Paragrafo 6nico. Diante da sang5o dc lei ou resolug6es do Tribunal Superior
Eleitoral que exijam adequagao do presents estatuto. a executive nacional deverf
adequar norma estatutiria por meio de resolugao. ad /'e/&/endo//7z da primeira convengao
nacional.



Art. 152. A Comiss5o Executiva Nacional. julgando necessfrio. regulamentara
o disposto no artigo 21 adequando as resolug6es partidfrias, visando a unificagao dos

vencimentos dos mandatos. aa 118?
Art. 153. O presence Estatuto poderf ser alterado pda Convengao Nacional.

nlediante voto favorfl,'el da maioria de sous membros.

Art. 154. No Distrito Federal. subdividido em cidades sat61ites.

por deliberagao da comissio executiva regional. lantos 6rgaos partidarios
eleitorais existirem.

pode
quanta

H
Paragrafo Qnico. Aplica-se aos 6rgaos partidarios sat61ites do Distrito Federal. as

disposig6es deste estatuto relativas a organizagao partidaria municipal. sendo a ela
analogas. nos termos e prazos pre't'istos no art. 52 e seguintes da subset:io IV

Art. 155. os 6rgaos de diregao estaduais e municipals de'9'er:io regulamentar
sua organizagao e funcionamento, adotando as regras do presente estatuto no puzo de
30 dias.

Art. 1 56. Este estatuto entry em vigor na data de sua apro;yqqap, (M H

Art. 1 57. Re''-'ogam-se as disposig6es em contr6rio. 1 372Q I
t-'Cs

Brasilia-DF, 26 de novembro de 2

ROBERTO JEFFERSON l\Ti
PRESIDEN TE NAC

h

ANCISCO
'B

LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA
ADVOGADO

OAB/RJ ] 37.677
OAB/DF 28.328
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