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PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO 

(PCB) 

 
ORGANIZAR, ESTUDAR E LUTAR 
 
(Os desafios do PCB, no limiar do século XXI) 
 
 

 “Ser comunista não consiste apenas 
em ter um objetivo político e lutar pela 

sua realização. Ser comunista não é 
apenas uma forma de agir 

politicamente. É, antes de tudo, uma 
forma de pensar, de sentir e de viver.” 

(Álvaro Cunhal) 
 

CONCEPÇÃO DE PARTIDO E ORGANIZAÇÃO 
 
(Resoluções do Comitê Central do PCB, baseadas nas conclusões da Conferência 
Nacional de Organização do PCB, realizada em março de 2008) 
 
 

1) O PCB está no seu momento mais propício nas últimas décadas. Há uma 
conjugação de fatores favoráveis que se sobrepõem aos desfavoráveis. 
 
 2) Eis os principais fatores favoráveis: 
 

 A - Estamos superando os efeitos negativos das dificuldades que vivemos 
desde o racha com os liquidacionistas, em 1992: 

 
I. o preço da diluição política e orgânica pago pela justa e necessária batalha 

pelo reconhecimento político e pelo registro do Partido (1992/1996). Foi um 
período em que funcionávamos mais como um Movimento em Defesa do PCB 
do que como um partido.  
 

II. a necessidade de legalizar o partido, em 20% dos municípios de nove 
Estados da Federação, levou-nos a abandonar a política de concentração em 
áreas populosas e com peso na luta de classes, para privilegiar grotões e 
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áreas de importância política secundária, além de trazer a confusão entre 
os conceitos de filiação e militância. 
 

III. a crise de identidade e de direção dos primeiros anos após o racha, ciclo cuja 
superação só se completa em 2005, no XIII Congresso Nacional do Partido: 
apesar de um grande consenso inicial sobre a necessidade de lutarmos pela 
manutenção do Partido, havia dissenso quanto ao Partido que queríamos 
após o racha, sobretudo no que se refere à linha política e ao caráter do 
partido. 
 

IV. as primeiras composições do Comitê Central do Partido acabaram 
privilegiando a necessidade de mostrarmos que não saímos em minoria: o 
peso político na sociedade e na história do PCB, em muitos casos, prevalecia 
sobre outros critérios políticos importantes – como capacitação e 
disponibilidade - para indicação ao CC. 

 
V. a herança da degeneração ideológica dos anos 80: o partido havia sido, na 

década de 80, um instrumento de conciliação de classe, sobretudo na 
segunda metade do período, em que a política de frente democrática 
(correta no enfrentamento à ditadura) já tinha perdido atualidade, com a 
emergência do movimento operário e popular no final da década de 70. 

 
 

VI. a herança das lutas (vitoriosas) contra a ditadura e pela sobrevivência do 
partido “engessou” algumas práticas então necessárias: a base pequena, 
desacoplada da luta de massas, era, em determinado momento, uma 
necessidade imperiosa, gerada pela necessidade de sobrevivência do 
Partido; 
 

VII. mantinha-se, até o XI Congresso, no Partido, a herança das concepções 
nacional-libertadoras – que induziam à busca de aliados entre segmentos da 
burguesia, muito embora já então integrados, como parceiros menores, à 
burguesia internacional - e da crença na possibilidade de uma transição 
pacífica para o socialismo, pela via da “democracia de massas”;  
 

VIII. mantinha-se, igualmente, uma forte referência manualística da forma de 
organização, impregnada da visão mecanicista na análise da luta de classes 
e do fazer política; mantinham-se também elementos da concepção 
conspirativa, que vigoraram no PCB até a crise do chamado “socialismo 
real”: bastava manter-se organizado, mesmo que burocraticamente, pois um 
dia a Revolução chegaria, naturalmente, e aproveitaríamos a oportunidade, 
com o apoio da União Soviética! 
 

IX. todos estes elementos reforçavam o distanciamento do Partido das reais 
necessidades de ação impostas pela luta de classes. A ênfase na luta 
institucional levada a efeito pela direção oportunista do CC havia feito do 
PCB, na década de oitenta, um partido da ordem, fundamentalmente 
destinado a disputar eleições. Isto não poderia deixar de influir na prática de 
muitos camaradas que saíram conosco do X Congresso, lutando contra os 
liquidacionistas. Em muitas regiões, a organização do Partido que 
tentávamos reconstruir havia sido submetida rigorosamente à legislação 
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eleitoral, com a transformação de bases por local de trabalho ou estudo em 
bases por zonas ou distritos eleitorais. 
 

X. Ressentimo-nos também, até hoje, dos efeitos da legalidade do PCB, obtida 
em 1986, no governo Sarney, em que – por conta dos erros cometidos pelo 
então Comitê Central -  pagamos o preço da diluição e da descaracterização 
política e orgânica. Desde a despolitizada palavra de ordem central da 
campanha pela legalidade, com duplo sentido (“O PCB é legal!”) até o 
estatuto padrão imposto pela então LOPP (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos), a legalidade teve mais elementos de conciliação e consentimento 
da burguesia do que de conquista e afirmação política comunista. 
 

 B – Com o XIII Congresso, em março de 2005, o PCB, reconstruído, vive 
sua maioridade política, aos 16 anos após o racha: 

 
I. o Partido está mais maduro. O Comitê Central e alguns Comitês Regionais 

estão mais consolidados, como organismos coletivos. O CC reflete bem o 
pensamento majoritário do Partido. Estamos transitando do conceito de filiado 
para militante.  

 
II. o fim da luta interna sem princípios – que praticamente paralisou o Partido 

durante os anos de 2003 e 2004 - propiciou uma saudável depuração e as 
condições para que o debate no campo das idéias se dê num ambiente 
construtivo e fraterno.  

 
III. o PCB tem revelado boa capacidade de formulação política e, por sua 

coerência, tem hoje autoridade política junto à esquerda, Além do respeito 
que inspira pela resistência que simboliza, o Partido vem angariando respeito 
em função de alguns acertos políticos: 

 
a - rompimento com o governo Lula (após a primeira metade do 

governo), antes das denúncias do “mensalão”; 
 
b - saída da CUT, também, sem entrar na Conlutas, com a qual 

temos diferença de concepção – apontando, pioneiramente, a necessidade 
de construção de uma organização Intersindical, que tenha como centro a 
luta de classe, passando pela convocação de um ENCLAT (Encontro 
Nacional da Classe Trabalhadora). 

 
c - a mudança de orientação na política de unidade dos comunistas, 

com o rompimento dos entendimentos com o PCdoB (com o qual se 
agravaram nossas divergências) e a criação do Fórum de Unidade dos 
Comunistas, juntamente com organizações revolucionárias com as quais 
temos mais identidade: a Corrente Comunista Luiz Carlos Prestes e a 
Refundação Comunista; 

 
d – a reorganização da UJC, como um importante instrumento de 

nossa intervenção junto à juventude. 
 

C – A conjuntura, internacional e nacional, está se tornando mais favorável 
para os comunistas: 
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I. os efeitos negativos da derrocada da União Soviética e dos países do Leste 
Europeu – apesar do grande impacto que causaram - já não são tão 
sentidos pelo movimento comunista internacional. Há uma rearticulação 
internacional dos partidos comunistas, ainda que precária. 

 
II. Como resposta à crise estrutural da acumulação (super-acumulação de 

capitais e queda tendencial das taxas de lucro) e às lutas dos 
trabalhadores, o capital aumentou a produtividade, intensificou a 
exploração da força de trabalho e buscou eliminar todo tipo de trabalho 
improdutivo fazendo com que a contradição entre CAPITAL E TRABALHO se 
acirrasse ainda mais, abrindo possibilidades, mesmo que ainda não 
imediatas, de um novo ciclo onde o partido, e outras organizações de 
esquerda, possam se reinserir no seio da classe e do próprio operariado.  

 
III. a onda neoliberal começa a apresentar fissuras, principalmente na América 

Latina. Alguns de seus pressupostos começam a ser questionados e, em 
alguns países, enfrentados, como no caso das políticas de encolhimento 
dos sistemas de previdência e da saúde, de privatizações de água e energia 
elétrica, entre outros; 

 
IV. há uma retomada do movimento dos trabalhadores, em formas 

diferenciadas de organização; reanimam-se gradualmente, em todo o 
mundo, de forma heterogênea, o movimento de massas e as lutas sociais. 
Recrudesce a luta antiimperialista; 
 

V. A crise do capitalismo mundial começa a colocar em cheque a hegemonia e 
a liderança norte- americanas, inquestionáveis até recentemente. Apesar 
de dificuldades e da profundidade da crise estadunidense, o poder 
econômico e a capacidade bélica dos EUA têm se mantido como fator 
decisivo na política internacional. A emergência de novas polaridades no 
âmbito das disputas interimperialistas, como a União Européia, a Rússia e a 
China, vem ganhando importância crescente no cenário mundial. 
Entretanto, no atual momento, estas novas polaridades não se apresentam 
capazes de derrotar o poderio norte-americano, ainda que disputem os 
mercados e a hegemonia política mundial. 
 

VI. A América Latina vive um ascenso do movimento de massas e do 
enfrentamento ao imperialismo, num patamar acima da média mundial;  

 
VII. No Brasil, a experiência das massas após a segunda oportunidade dada a 

Lula, cria condições para a retomada dos movimentos sociais, a unidade da 
esquerda e a reconstrução de entidades de massa, principalmente uma 
necessária nova central sindical classista. 

 
VIII. O PCB é o partido que reúne as melhores condições para organizar e liderar 

uma efetiva solidariedade internacionalista. Parte da esquerda que poderia 
dar solidariedade aos povos em luta não tem independência política para 
praticá-la, face à política externa ambígua do governo Lula. Outros 
segmentos não concordam com a condução do processo de mudanças que 
estão ocorrendo, por exemplo, na Venezuela: uns por reformismo e outros 
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por esquerdismo, alguns até fazendo o jogo da contra-revolução. Este é 
hoje um diferencial que pode impulsionar o crescimento do PCB. 

 
 3) Mas a prevalência de fatores favoráveis não pode nos levar a 
subestimar os desfavoráveis. Eis alguns deles: 
 

I. A pouca inserção do Partido no operariado, na classe trabalhadora em geral 
e nos movimentos de massa (inclusive nossa pouca inserção no campo 
sindical e no movimento juvenil); 

 
II. Um certo isolamento, em termos de política de alianças, em função de 

mudanças na conjuntura nacional e na nossa linha política. Primeiro, houve 
o esgotamento da frente democrática, com o fim da ditadura; mais 
recentemente, o da frente popular, com a opção de Lula e das forças que o 
apóiam por uma aliança conservadora; 

 
III. a frente de esquerda só se articula no plano do movimento de massas, 

subestimando a frente política dos partidos e organizações de esquerda e a 
construção do Bloco Histórico. Há divergências significativas na frente, em 
questões importantes como a centralidade do trabalho, a unicidade sindical 
e a solidariedade internacionalista.  

 
IV. construção muito heterogênea do PCB nos Estados, sendo que em alguns a 

direção se confunde com a própria base e, em outros, só há vida orgânica 
por ocasião de eventos ligados ao calendário eleitoral e/ou sindical. A 
deficiência de assistência, em todos os níveis, agrava o problema. 

 
V. uma certa inércia para a retomada de um novo ritmo – mais intenso - de 

atividade partidária; 
 

VI. subestimação do estudo e da formação política de quadros e militantes, 
além de poucos recursos financeiros para desenvolver uma política nacional 
de formação. 

 
VII. dificuldades financeiras reais, agravadas pela falta de compromisso 

ideológico com o principio da responsabilidade dos militantes pela 
sustentação material do Partido. À subestimação da questão de finanças 
somam-se o desemprego e o subemprego de militantes. 

 
VIII. Dificuldade de inserção do partido em frentes de luta não tradicionais, 

como movimentos de luta pela moradia, trabalho de organização de 
desempregados e movimentos de defesa dos direitos humanos. 

 
4) Neste quadro, temos que enfrentar e superar dificuldades, equívocos e 

limitações, tanto políticas como organizativas, para merecer este momento e 
crescer de forma gradual e sustentada, sem concessões que impliquem em risco 
de inchamento e descaracterização.  

 
5) No que se refere à política de alianças e à tática, o nosso Comitê Central 

tem feito nos últimos tempos uma movimentação correta, de afirmação de nossa 
independência, ao conjugar unidade e luta. Fatores que, há algum tempo, 
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poderiam nos levar a um certo isolamento político, têm sido corretamente 
usados para se transformarem em diferencial a favor do PCB. Referimo-nos 
principalmente ao fato de termos algumas diferenças (distintas) tanto com a 
esquerda que se opõe a Lula como com a que o apóia. A postura de 
independência e a maneira própria e diferenciada de nos opormos ao governo 
federal qualificam e valorizam nossa oposição e permitem um diálogo, em 
questões pontuais, com setores que compõem os dois “lados”, até porque, com 
ambos, temos divergências e convergências cruzadas, distintas, como, por 
exemplo, nas questões da centralidade do trabalho, da unicidade e do critério 
sindical e, fundamentalmente, do internacionalismo proletário. 

 
6) Esta postura nos tem permitido alargar a faixa de nossa atuação política, 

rompendo com o isolamento, e servido à ampliação do alcance e da eficácia de 
algumas iniciativas, como tem sido o caso das atividades de solidariedade aos 
povos em luta na América Latina. O maior exemplo desta postura de 
independência política e deste espaço que se abre à nossa frente foi a correta 
decisão que adotamos de apoiar criticamente Lula no último segundo turno, 
mantendo a postura de oposição (“Derrotar Alckmin e continuar em 
oposição a Lula”), posição que nos diferenciou dos dois partidos então aliados, 
tendo um deles optado pelo voto nulo e o outro pela liberação do voto. A recente 
nota da CPN sobre o tema da CPMF também reforçou esta postura de 
independência, ao criticar, no mesmo documento, o governo Lula, a oposição de 
direita e um partido de esquerda aliado. 

 
7) Se as condições políticas tornam-se mais favoráveis, nosso grande 

“calcanhar de Aquiles” são as dificuldades organizativas. Por isso, é preciso iniciar 
um processo de verdadeira revolução orgânica, não no sentido de inventar e 
muito menos de improvisar, mas de um resgate dos aspectos organizativos 
positivos que marcaram a história do PCB, antes da legalidade consentida de 
1986, adaptando-os aos tempos modernos, levando em conta as profundas 
modificações que se deram no mundo do trabalho e, portanto, na luta de classe, 
e a visão sobre os caminhos da revolução brasileira consagrada no XIII 
Congresso. 

 
8) Assim, a Conferência Política Nacional do PCB adota as seguintes 

deliberações, para fazer do nosso Partido uma real alternativa para os 
revolucionários brasileiros: 
 
Definições sobre o Partido Revolucionário: 
 
 9) O PCB é um partido revolucionário que visa à conquista do poder político 
pelo proletariado e os trabalhadores em geral, em aliança com parte das 
camadas médias, a intelectualidade e a juventude comprometidas com a luta 
revolucionária, para a construção de uma sociedade socialista, através da ruptura 
do capitalismo, na perspectiva do comunismo. Sua base teórica para a ação é o 
Marxismo-Leninismo, em toda a sua atualidade, riqueza e diversidade. A visão de 
mundo do PCB e sua forma de organização têm por base as referências teóricas 
de Marx, Engels, Lênin e outros pensadores revolucionários. Essas referências, no 
entanto, não são dogmas nem manuais, sobretudo no que se refere às formas de 
luta e de organização, que devem subordinar-se à política e às condições reais 
em que se dá a luta de classes, em cada momento histórico, em cada país e em 
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cada contexto. A teoria revolucionária do PCB, portanto, não é cópia mecânica 
de qualquer modelo transposto para nosso país.  
 

10) O PCB se define como um partido de militantes e quadros 
revolucionários, que se vão formando na luta de classes, no processo de 
organização do proletariado, no estudo teórico do marxismo, da realidade 
brasileira e mundial e na perspectiva da construção da sociedade socialista, rumo 
ao comunismo. Este conceito define com mais precisão o que vínhamos 
denominando partido de quadros, expressão que pode passar uma conotação 
elitista, artificial e até inibidora para o recrutamento. A necessária e desejável 
formação de quadros é parte da militância comunista e não pré-requisito para 
ingressar no Partido. 

 
  11) Os novos camaradas entram no Partido como militantes que se 

destacaram nas lutas sociais, compreenderam a necessidade de superação do 
capitalismo ou despertaram para a  necessidade da luta contra a desigualdade, 
por justiça e por melhores condições de vida para os trabalhadores, a juventude 
e a população em geral. Sentem a importância do Partido quando percebem que 
as lutas sociais, apesar de justas e necessárias, não resolvem os problemas 
fundamentais do proletariado e da sociedade, nos limites do capitalismo. 
Portanto, na luta, na organização e no estudo teórico, transformam-se em 
quadros da revolução. Ou seja, das lutas populares e da classe trabalhadora vêm 
os militantes e da vida orgânica partidária dos militantes se desenvolvem os 
quadros. 

 
  12) A identidade do PCB está no caráter revolucionário que reveste sua 
aspiração à conquista do poder, que contempla dois aspectos fundamentais: 
 

- o envolvimento das massas populares como sujeitos da ação histórica, 
na qual se busca afirmar a hegemonia política do proletariado; 

 
- a organização e o fortalecimento do instrumento político capaz de 

disputar tal hegemonia.  
 

13) No nosso entendimento, são as massas que fazem a revolução, no 
sentido mais amplo da superação do capitalismo pelo socialismo, e não 
propriamente o Partido. O sentido histórico de uma revolução é dado, no entanto, 
pelo seu caráter de classe, ou seja, pelo projeto histórico capaz de apresentar 
uma alternativa de sociedade distinta e além da ordem do capital. O papel do 
Partido é buscar representar esta alternativa de classe do ponto de vista político 
e organizativo, esforçando-se por tornar-se a vanguarda que liderará as 
transformações em conjunto com outras classes aliadas, forças e organizações 
que configurem o bloco histórico. 

 
Elementos para uma Política de Construção e Organização do 
PCB: 
 
 14) As formas concretas de organização do proletariado resultam do 
movimento real, da experiência e da necessidade da luta, na qual se revela o 
grau efetivo a que chegou a consciência das massas. Como mostra a história em 
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geral – e a das revoluções em particular –, não existem fórmulas pré-definidas 
de meios de luta e organização. Para realizar sua missão de acabar a exploração 
do homem pelo homem, a classe revolucionária deve estar preparada para 
substituir formas de organização e luta por outras, para não correr o risco de 
uma derrota fragorosa, às vezes decisiva. 
 
 15) Para isso, é preciso sempre levar em consideração a relação 
indissolúvel entre política e organização, para não se cair no erro de subestimar 
uma delas. Não basta ter uma boa linha política, se não temos organização 
suficiente para levá-la à prática, fato que ocorre atualmente no nosso Partido. Da 
mesma forma, a organização não se basta, pois não substitui a política. Pelo 
contrário, sem política revolucionária não há organização revolucionária. 
 
 16) A política de organização deve estar em consonância com a política da 
organização (o Partido), ou seja, sua tática e, sobretudo, sua estratégia. A 
correta interação entre a política e a organização capacita-nos a construir o 
partido necessário para as tarefas revolucionárias a que nos propomos. 
 
 17) Hoje, uma vez consolidada a linha política do XIII Congresso, podemos 
combater o idealismo e o diletantismo que grassaram entre nós em discussões 
subjetivistas e abstratas sobre o caráter do Partido, desconectadas do debate 
sobre a política, nomeadamente sobre o caráter da revolução brasileira. Hoje, 
portanto, em lugar do “partido que queremos”, estamos construindo o 
“partido necessário à tarefa histórica”. 
 
 18) O partido deve estar sempre acompanhando as movimentações do 
capital e da luta de classes, a fim de manter atualizadas suas movimentações 
táticas, não se deixando surpreender por acontecimentos previsíveis ou por 
mudanças na conjuntura. Não podemos também ficar esperando a revolução 
chegar como se, além de necessária, ela fosse inevitável. Os requisitos 
fundamentais para estarmos à altura de nossa tarefa são uma linha política 
correta, uma direção capaz e unida, além de organizações de base e militantes 
enraizados nas massas. 
 
   
1) As Organizações de Base: 
 

19) As organizações de base são o centro de gravidade do Partido, a sua 
razão de ser, as células de que seu organismo depende. São uma espécie de 
modelo reduzido do próprio Partido, possuindo – dentro de sua jurisdição – as 
diversas funções do todo partidário. Por isso, são também  chamadas de 
“células”.  

 
20) A Base, portanto, é o Partido em sua área de atuação. A Base não 

é um organismo voltado para si próprio. Pelo contrário, tem a finalidade de ligar 
o Partido às massas, num sentido de mão dupla. De um lado, devem participar 
da vida das massas, procurando levá-las a conhecer, assimilar e por em prática a 
linha política do Partido. De outro lado, devem recolher delas suas experiências, 
reivindicações e tendências, para capacitar o Partido a elaborar propostas 
políticas justas.  
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21) O grande desafio de uma Base é como levar a política do Partido às 

massas em sua área de atuação. Se não cumprir minimamente este papel, este 
conjunto de pessoas não é uma Base do Partido: pode tratar-se apenas de um 
grupo de amigos, um clube de debates ou uma organização que existe apenas 
para influir em alguma outra instituição. 

 
22) As Bases não têm que ficar aguardando a definição e a cobrança de 

suas tarefas por parte dos organismos superiores. Esta postura leva ao 
imobilismo e ao enfraquecimento da vida orgânica. A organização de base deve 
ser um organismo dinâmico e criativo. Toda Base deve ter um plano de ação, 
com objetivos e prazos a serem atingidos e a definição de responsabilidades. 

 
  23) A Base é a forma como os comunistas, em seus locais de atuação, se 
organizam. Nela, os militantes discutem a política do Partido, analisam a 
realidade da área de sua atuação, elaboram os planos de ação, opinam sobre os 
documentos e resoluções do Partido, exercendo o direito à critica e à autocrítica.  

 
24) Todas as Bases devem desempenhar tarefas de atuação em seu espaço 

de organização, que levem em conta o recrutamento, a propaganda ideológica e 
a unidade de ação com outros setores e correntes da classe trabalhadora. 

 
25) Para sua constituição, são necessários, pelo menos, três membros do 

Partido.  Segundo as necessidades e o tamanho, as Bases podem estruturar-se 
em seções. O militante deve pertencer apenas a uma Base, o que não lhe impede 
de desempenhar alguma atividade circunstancial de apoio ao trabalho de outra 
Base, desde que isto não o afaste de suas tarefas específicas na base a que 
pertence. 

 
26) Com as grandes mudanças nas lutas sociais e na diversidade cultural e 

comportamental da sociedade, a definição clássica de organização de bases (por 
locais de trabalho, estudo ou moradia), apesar de atual, é insuficiente. Os locais 
de trabalho não se limitam mais à grande empresa; alguns se diversificaram e 
pulverizaram. Os locais de estudo não são mais o único ambiente ou espaço em 
que se reúne a juventude.  

 
27) Exceto para as camadas mais baixas da população, a vizinhança é cada 

vez menos um espaço de convívio comunitário. A violência urbana e as novas 
formas de comunicação, lazer e trabalho tornam as pessoas cada vez mais 
caseiras e individualistas, principalmente nas camadas médias e altas. 
Decorrente disso, há um declínio, em alguns Estados, da organização das 
associações de moradores dessas camadas, que tanta influência tiveram no final 
do século passado.  

 
28) Estas constatações não significam o abandono das formas clássicas de 

organização de bases partidárias, até porque continua atual a centralidade do 
trabalho, a justificar a mais importante das formas de organização dos 
comunistas: aquela por local de trabalho, ao qual devemos acrescentar hoje a 
natureza do trabalho, em função das mudanças apontadas.  

 
29) Também continua atual a importância de agrupar os jovens comunistas 

em função de seu local de convívio principal, em geral o de estudo. Mas como 
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hoje o convívio não se limita à grande instituição formal de ensino, impõe-se 
acrescentar os demais interesses que unem e movem a juventude. 

 
          30) Quanto ao critério de moradia, impõe-se precisar o que significa a 
expressão, do ponto de vista de atuação ou interesse comum dos militantes da 
Base, sob pena de o único critério ser o do bairro ou região onde moram, às 
vezes só dormem, o que é muito pouco para a definição de lutas comuns. Muitos 
militantes não têm qualquer atuação política em seus bairros, por concentrarem 
suas atividades políticas onde trabalham ou estudam ou desenvolvem outras 
atividades. Portanto, as Bases pelo exclusivo critério do local de moradia devem 
ser evitadas, a menos que o espaço comum dos militantes seja a atuação em 
movimento associativo local. O simples critério da vizinhança não justifica uma 
base de comunistas, a não ser que se privilegie apenas o bairrismo ou a 
comodidade de se adaptarem os militantes ao local de suas reuniões.  

  
31) No entanto, nos bairros proletários, em que os laços de vizinhança não 

se esgarçaram tanto, as bases partidárias por moradia podem contribuir para 
aquele que deve ser o critério principal da nossa política de organização de 
bases: a centralidade do trabalho. É que em muitas regiões industriais, os 
trabalhadores moram perto de seu local de trabalho, até em função de política de 
recrutamento de muitas empresas, que preferem os trabalhadores que residem 
próximos a elas, para melhor controlá-los e reduzir custos de transporte e 
alimentação. 

 
32) Com a repressão patronal à organização dos trabalhadores (até mesmo 

de natureza sindical) e com o declínio da ação sindical no ambiente fabril, o 
trabalho do Partido nos bairros e cidades industriais pode favorecer a própria 
organização por local de trabalho, de fora para dentro, de forma reservada e até 
mesmo, apenas quando necessário, de forma secreta, . 

 
33) Outra vantagem do trabalho em regiões proletárias é que ali as 

associações de moradores e rádios comunitárias não perderam tanta 
importância, por persistirem, no capitalismo, todos os tipos de deficiências nas 
áreas de segurança, transporte, saneamento, educação, saúde, enfim, a total 
falta de infra-estrutura e de serviços que não faltam nos bairros das camadas 
médias e altas. Além do mais, as principais fontes de lazer ainda são 
comunitárias, como as Escolas de Samba, as festas juninas, os bailes funk, o hip 
hop e as peladas de futebol.   

 
34) A simples luta por uma passarela ou um quebra-molas tem enorme 

potencial mobilizador e até mesmo conscientizador das mazelas da exclusão do 
capitalismo. Mas não se pode subestimar os riscos de segurança que, em 
algumas áreas, o trabalho partidário pode ocasionar, em face da conivência e 
ausência do Estado abrirem espaço para o domínio dos bandos armados por 
varejistas que distribuem o produto dos barões do narcotráfico, das milícias e 
grupos de extermínio; 

 
35) Além destas questões, ainda há que se levar em conta novas atividades 

sociais e novas necessidades partidárias que não se enquadram estritamente nos 
três critérios clássicos, quando os militantes têm uma atuação numa luta ou 
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atividade comum que nada tem a ver com seu local de trabalho, estudo ou 
moradia. 

 
36) Assim, o importante para o enquadramento dos militantes nas diversas 

organizações de base é o critério do ESPAÇO COMUM DE ATUAÇÃO E LUTA.  
Cada Comitê definirá a abrangência de cada base, seguindo esta 
orientação geral. 
 

37) As direções partidárias não podem ter uma atitude contemplativa 
frente às Bases já existentes nem espontaneista, com relação às que podem vir a 
surgir. As Bases atuais devem ser revistas e reorganizadas, conforme os 
princípios aqui estabelecidos, quando for o caso. As novas Bases têm que ser 
induzidas planejadamente, a partir de uma política de concentração de esforços, 
podendo algumas virem a surgir a partir de Bases atuais. 

 
        38) A Base deve possuir um secretariado, eleito pelos membros da 
mesma, com a finalidade de dirigi-la entre uma reunião e outra, acompanhando 
o encaminhamento das deliberações, de forma que os planos de ação e a 
distribuição das tarefas atinjam os objetivos traçados.   
 
   39) A composição do secretariado deve adequar-se à realidade de cada 
base. Em qualquer hipótese, mesmo que a base tenha o número mínimo de três 
militantes, ela deve eleger um secretariado, com a participação de, pelo menos, 
três camaradas: um Secretário Político, um Secretário de Organização e um 
Secretário de Finanças. Se a base for mais abrangente, pode-se designar 
também outros Secretários, seguindo a ordem de prioridade para o que ficar 
estabelecido para os Comitês intermediários.  
 
   40) Toda organização de Base deve ter uma denominação, podendo ser 
uma homenagem a um comunista ou a um evento histórico (com o objetivo de 
valorizar a história do nosso Partido e do movimento comunista internacional) ou 
uma expressão que defina sua abrangência ou espaço comum de luta. 
 
   41) Em princípio, as organizações de base devem ser diretamente 
vinculadas aos Comitês intermediários e por estes assistidas. Mas, em razão de 
características estratégicas e/ou da abrangência territorial da ação comum, as 
Bases podem ser vinculadas diretamente aos Comitês Regionais ou Central, a 
critério deles. Os petroleiros e aeronautas, por exemplo, reúnem os dois 
requisitos apontados.  
 
2) O Trabalho de Direção: 
 
       42) No partido revolucionário, ser membro da direção não é privilégio de 
qualquer espécie. Pelo contrário, significa mais responsabilidade, mais sacrifício 
pessoal e, em algumas circunstâncias, mais risco de todo tipo. 
 
       43) Nos últimos 40 anos, o Partido passou por duas fases que trouxeram 
muitas deformações. A primeira delas foi a clandestinidade, em que não era 
possível vigorar a democracia interna, o que hipertrofiava as direções, abrindo 
espaço para o cupulismo, a manipulação de informações, o autoritarismo, a 
exclusão política.  



 12
 
       44) Depois, veio uma nova fase, da abertura política, que trouxe 
deformações de outro tipo. Sobretudo na década de oitenta do século passado, 
ser membro da direção do PCB, para alguns, poderia significar benefícios 
pessoais, status e até possibilidade de carreira em cargos públicos ou em 
entidades. É que, na aplicação da correta linha política de frente democrática, o 
Partido errou na dose e no tempo. Já no início daquela década, era visível a 
necessidade de uma inflexão na tática, à esquerda, ou seja, já era hora de não 
privilegiar mais as alianças com setores da chamada burguesia nacional, mas sim 
com setores populares e progressistas. 
 
          45) As conseqüências deste erro político foram o abandono de princípios, 
a degeneração do Comitê Central, o império do carreirismo. O PCB ficou fora do 
primeiro momento de criação da CUT, que tentou abortar. Ainda em 1986, o PCB 
insistia em privilegiar a aliança com o PMDB; o CC enquadrava nacionalmente as 
direções estaduais a apoiarem os candidatos a Governador daquele partido e a 
participarem de seus governos, às vezes em postos do primeiro escalão.  
 
       46) O resultado mais visível desta desagregação é o fato de quase todos 
os membros do CC eleitos no 7º Congresso (1982), ainda vivos, encontrarem-se 
hoje em quase todos os partidos políticos brasileiros, inclusive conservadores. 
Chegamos ao ponto de o IX Congresso do PCB (1991) eleger a direção nacional, 
com base na proporcionalidade de chapas registradas, como se o Partido fosse 
uma entidade de massa. Nesta época, vicejaram diversas deformações, como 
compadrismo, grupismo, bajulação, carreirismo. 
 
      47) Para reconstruirmos revolucionariamente o PCB, o exemplo terá que vir 
em primeiro lugar das direções. Muitas destas deformações não se manifestam 
mais em nosso seio, como produto da depuração natural que o nosso Partido 
sofreu, na medida em que se consolidavam mudanças, na linha política e no 
caráter do Partido. Quanto mais evoluirmos para um sistema de direção coletiva, 
menos sobra espaço para culto à personalidade, carreirismo, individualismo. Mas 
ainda sobrevivem algumas deformações. Alguns lutam para serem eleitos para 
direções mais por vaidade e/ou para se cacifarem em alguns ambientes em que 
essa condição dá prestígio ou garantia de espaços do que propriamente para se 
dedicar ao Partido, às responsabilidades para as quais foram eleitos, ou seja, 
gostam de ostentar um posto na direção do Partido, mas não de se ocupar das 
tarefas de direção.   

 
     48) No sentido de continuar aprimorando o trabalho de direção, devemos 
levar em conta os seguintes princípios e deliberações: 
 

a - tornar prática corrente a utilização de mecanismos de avaliação crítica e 
autocrítica de dirigentes e de direções, através da institucionalização do 
BALANÇO DO TRABALHO DE DIREÇÃO, em todos os níveis, como discussão 
obrigatória no início de cada ano e nas pautas dos Congressos partidários.  
 
b - passar a ser obrigatória a apresentação de relatórios anuais dos 
organismos inferiores, dando conta de suas atividades e metas. 
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c - reforçar e aprofundar a prática da direção coletiva como método de 
trabalho permanente em todos os níveis de direção do Partido. 
 
d - promover uma política planejada de promoção de quadros, através da 
formação política e de envolvimento em responsabilidades partidárias. 
 
e- adotar como regra que membros de Comissões Políticas de Comitês devem 
exercer alguma responsabilidade de direção no âmbito do organismo, não 
devem acumular mais de duas funções em Comissões Políticas nem ocupar 
funções similares em organismos diferentes; 
 
f – respeitar a periodicidade mínima entre reuniões ordinárias dos Comitês, a 
saber: 
- Comitê Central – semestral; 
- Comitê Regional – quadrimestral; 
- Comitê Municipal – bimestral.  

 
            49) No que se refere aos órgãos de direção do Partido, trata-se, a partir 
de agora, de unificar a nossa nomenclatura, tanto para o público interno como 
externo, acabando com a duplicidade e a confusão que reinam desde a legalidade 
de 1985, quando vigorava no Brasil um estatuto padrão para os partidos 
políticos, estabelecido pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que determinava 
expressamente que as agremiações partidárias registradas no TSE tinham que 
ser denominadas partidos, que suas direções tinham que se chamar diretórios, 
que elegiam Comissões Executivas, dirigidas por Presidentes. Desde 1998, a 
legislação é muito mais flexível, deixando a nomenclatura a critério dos partidos. 
Até a filiação obrigatória de todos os membros de um partido foi abolida 
recentemente, ficando limitada hoje àqueles que serão candidatos a cargos 
públicos eletivos.  
 
           50) Mas não é só em função da mudança na legislação e do registro do 
partido no TSE que é necessário mudar a nomenclatura que vimos usando até o 
momento. Não se trata, tão somente de voltar a usar a nomenclatura que 
vigorou no PCB desde a sua fundação, em 1922, até a legalidade de 1985, e que 
continua sendo praticada pelo movimento comunista internacional. A linguagem, 
a partir de agora adotada, deve refletir a concepção de Partido revolucionário que 
queremos construir. 
 
           51) Assim sendo, voltaremos a usar, exclusivamente, em nossa 
linguagem partidária e no estatuto jurídico registrado na justiça eleitoral o termo 
Comitê para designar Diretórios ou Direções; o termo Comissão Política para 
chamar as Comissões Executivas e, no lugar de Presidente, o termo 
Secretário(a) para designar o camarada que venha a coordenar um 
determinado organismo partidário: Secretário(a) Político, no caso das Bases e 
dos Comitês Municipais e Regionais, e Secretário(a) Geral, no caso do Comitê 
Central. 
 
          52) Todas as mudanças listadas no parágrafo anterior já tinham sido 
decididas pelo partido, no nosso XII Congresso, em 2000, conforme se vê no 
estatuto ali aprovado e que foi publicado como parte integrante das suas 
resoluções. No entanto, desafortunadamente, não pudemos desde então passar a 
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usar exclusivamente as designações decididas pelo Congresso, o que fez com 
que a ambigüidade continuasse. Em meio a uma luta interna sem princípio, que 
se iniciou alguns meses após o XII Congresso e só teve sua conclusão no XIII, 
houve boicote dos responsáveis pelo acompanhamento das questões 
institucionais junto ao TSE, que resultou em perda temporária de recebimento de 
cotas do Fundo Partidário e na omissão de registrar o novo estatuto. Desta 
forma, fomos obrigados a continuar usando institucionalmente as designações 
anteriores, rejeitadas pelo Congresso, porque correspondiam ao que estabelecia 
o estatuto de 1996. Não podíamos correr o risco de o Partido ser acusado de ter 
dois estatutos (um de fato e um de direito), um dos principais argumentos 
usados pela direita para cassar o registro do PCB, em 1946.  
 
           53) Para evitar essa duplicidade, política e jurídica, é que as resoluções 
desta Conferência serão consubstanciadas no estatuto do Partido. 

 
3) O Comitê Central: 

 
54) O Comitê Central é o centro único de direção nacional do Partido, eleito 

pelo Congresso. O Comitê Central dirige o Partido entre um Congresso e outro. 
 
55) O Comitê Central do PCB será composto por, no máximo, 45 (quarenta 

e cinco) membros efetivos e 15 (quinze) suplentes, eleitos, como regra, pelo 
Congresso Nacional do Partido ou promovidos, quando necessário, pelo Comitê 
Central, sempre que possível  mediante indicação de Conferência Nacional. Os 
suplentes serão eleitos em ordem crescente e serão convocados para todas as 
reuniões do Comitê Central, em princípio com direito de voz, podendo exercer o 
direito de voto, a depender de ausências de membros efetivos. 

 
56) A eleição do Comitê Central deve levar em conta a possibilidade de 

incorporar camaradas dos diversos Estados em que o Partido estiver organizado, 
sempre que este critério estiver conjugado com a qualidade e a capacitação para 
a tarefa dos quadros para o exercício deste mais importante trabalho de direção 
de nossa organização. 

 
57) Entretanto, isto não significa que o Comitê Central do PCB se conforme 

pelo critério federativo, próprio das entidades centrais do movimento de massas 
e de outras instituições nacionais, estatais ou não. O membro do Comitê Central 
nele representa o conjunto do Partido no âmbito nacional e não seu Estado ou 
sua base (social ou partidária).  

 
58) As decisões nos órgãos de deliberação do Partido não são federativas, 

nem comportam mero referendo de consultas aos órgãos inferiores ou às bases, 
isto porque implicam a reflexão geral e a capacidade de direção de seus 
membros, tendo em vista o quadro geral de uma situação. Os membros do 
Comitê Central podem e devem dar informes que digam respeito ao seu Estado e 
à sua área de atuação social ou partidária. Mas votam livremente, levando em 
conta o Partido nacionalmente, como um todo. Estas regras prevalecem também 
para os Comitês Regionais e Municipais e para os delegados a Conferências e 
Congressos, que podem votar livremente, independente da opinião da instância 
que os elegeu. 
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59) A critério da Comissão Política Nacional (CPN), ou do Secretariado 

Nacional, podem ser convidados para as reuniões do Comitê Central 
representantes de Comitês Regionais de Estados onde não haja membros do CC 
ou mesmo camaradas que possam contribuir para a discussão de temas 
pautados. Esta participação, quando houver, será apenas com direito de voz e 
vedada em temas privativos do CC.  
 

60) Os órgãos de direção do Partido, portanto, inserem-se no Centralismo 
Democrático como espaços de promoção de consultas - visando a checar a 
vontade e a disposição dos membros do Partido e de suas instâncias – e de 
reflexão e decisão soberanas, que devem refletir e condizer com o acúmulo e 
posicionamento do Partido. 
 

61) Em assuntos de grande relevância política e que tenham implicação 
estratégica na prática política partidária, ou que impliquem em contradição com 
as resoluções, princípios ou fundamentos de nosso Partido, os órgãos de 
deliberação podem, através de aprovação do CC, promover consultas diretas às 
instâncias inferiores e às bases partidárias, inclusive através de Seminários ou 
Conferências. 

 
62) Os membros do CC e dos CRs devem, nos Comitês inferiores e nas 

bases em que atuam, defender as posições adotadas por aqueles Comitês a que 
pertencem, salvo se estiver aberto formalmente o debate sobre o tema, em 
processo de Conferência ou Congresso. Em qualquer circunstância, as 
divergências e mudanças de posição de dirigentes do CC e dos CRs, a respeito de 
decisões desses organismos, devem primeiramente ser nestes apresentadas 
pelos seus membros. 

 
a - A Comissão Política Nacional: 
 
63) O Comitê Central elege, dentre seus membros, uma Comissão Política 

Nacional (CPN), com número não inferior a 11 (onze) e não superior a um terço 
dos membros do CC. Todos os membros da CPN deverão ter a seu cargo alguma 
tarefa partidária nacional. 

 
64) O mandato de todos os membros da CPN pertence ao Comitê Central; 

sua duração, portanto, é por tempo indeterminado, ou seja, vigora somente 
entre uma e outra reunião do CC. 

 
65) Cada membro da CPN deverá ser responsável (ou co-responsável) por 

uma das Secretarias ou Sub-Secretarias, cujos titulares são eleitos e substituídos 
pelo CC e cujas funções são as seguintes:  

 
a - Secretário(a) Geral – Secretário(a) político nacional; representante do 

Partido nas relações com organizações e instituições políticas nacionais; porta-
voz nacional e internacional do Partido; responsável pela articulação e interação 
entre as diversas Secretarias, assim como pelo acompanhamento de suas ações; 
coordenação do CC e da CPN. 

 
b - Secretário(a) de Organização – Coordenação do Secretariado Nacional e 

da assistência nacional do Partido; em sintonia com o(a) Secretário(a) Geral, 
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responsável pelo relacionamento entre o CC e os CRs, em questões de 
organização e aplicação da linha do Partido; responsável pela Sub-Secretaria 
Jurídica, inclusive junto aos CRs; responsável pelo Boletim Nacional de 
Informação. 

 
c - Secretário(a) de Finanças – Responsável pela política nacional de 

finanças do Partido, do ponto de vista de seu planejamento, execução e controle; 
 
d - Secretário(a) de Relações Internacionais – Responsável pela Secretaria 

de Relações Internacionais; representante do Partido nas relações com 
organizações e instituições políticas internacionais; responsável pela Sub-
Secretaria de Solidariedade, inclusive junto aos CRs; 

 
e - Secretário(a) Sindical – Responsável pela Secretaria Sindical, inclusive 

junto aos CRs; representante do Partido nas relações com organizações e 
instituições sindicais e intersindicais, nacionais e internacionais; 

 
f - Secretário(a) de Juventude – Responsável pelo trabalho com a UJC, no 

âmbito nacional; 
 
g - Secretário(a) de Comunicação Social, Agitação e Propaganda –  

Responsável pela Secretaria de Comunicação Social, inclusive junto aos CRs; em 
conjunto com o(a) Secretário(a) Geral, responsável pelo sítio eletrônico e pelo 
jornal nacional do Partido; em conjunto com o(a) Secretário(a) de Organização, 
responsável pelo boletim nacional do Partido; 

 
h - Secretário(a) de Formação Política - Responsável pela Secretaria de 

Formação Política e pela Sub-Secretaria de Cultura, inclusive junto aos CRs; 
responsável pelo relacionamento nacional do Partido com instituições voltadas 
para a pesquisa e a formação política; interação com a direção da Fundação 
Dinarco Reis, podendo, para este fim, criar uma Sub-Secretaria específica; 

 
i - Secretaria de Movimentos Sociais – responsável pelo acompanhamento 

nacional do trabalho do Partido junto a todos os movimentos sociais, exceto o 
sindical e juvenil. Poderá o Comitê Central criar duas Sub-Secretarias: uma de 
Mulheres, Etnias e Direitos Humanos e outra de Movimentos Comunitários, Sem-
Terra e Sem-Teto; 

 
j - Sub-Secretaria Jurídica (ligada à Secretaria de Organização) – 

responsável nacional pelo registro do Partido e acompanhamento de todas as 
questões jurídicas relacionadas, inclusive nos Estados; 

 
k - Sub-Secretaria de Solidariedade (ligada à Secretaria de Relações 

Internacionais) – responsável pelo acompanhamento nacional do trabalho do 
Partido junto aos movimentos e entidades de solidariedade internacional; 

 
l – Sub-Secretaria de Cultura (ligada à Secretaria de Formação Política) 

responsável pela elaboração de uma política cultural para o partido. 
 
b – O Secretariado Nacional: 
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66) O Comitê Central elege, dentre seus membros, um Secretariado 

Nacional, coordenado pelo Secretário de Organização, com, no máximo, cinco 
componentes, membros efetivos ou suplentes do CC, com a atribuição de 
encaminhar as resoluções do CC e da CPN.  

 
67) O caráter do Secretariado Nacional é eminentemente administrativo. 

Isto não o impede, entretanto, de adotar tempestivamente atitudes políticas, em 
nome do CC ou da CPN, toda vez que a urgência se fizer necessária. Neste caso, 
sempre que possível, deve ser previamente consultado o Comitê Central ou 
apenas a CPN, por meios de comunicação eletrônica. O Secretariado, apesar de 
subordinado à Comissão Política Nacional, também presta contas ao Comitê 
Central. 

 
 

4) Os Comitês Intermediários: Regionais e Municipais 
  

68) As principais instâncias deliberativas do PCB são o Congresso do 
Partido e o Comitê Central, respectivamente. Os Comitês Municipais e Regionais 
são fundamentalmente elementos de ligação entre o Comitê Central e as Bases e 
só se justificam pela grande extensão territorial e complexidade administrativa e 
cultural do nosso país.  
 
 69) É preciso combater o cupulismo que ainda persiste em algumas 
direções intermediárias (Regionais e Municipais) que, na prática, pouca ou quase 
nenhuma base dirigem. São dirigentes de si próprios. Este fato tem levado a 
disputas intestinas pela nomenclatura e pelo comando do Partido na região, às 
vezes como se fosse apenas uma legenda cartorial, para fins meramente 
institucionais, seja para disputas eleitorais ou para participações no aparelho do 
Estado. 
 

70) No caso das capitais dos Estados, os Comitês Regionais, ouvido o 
Comitê Central, poderão criar Comitês Municipais ou Coordenações Municipais, as 
quais devem ser compostas, no mínimo, por um terço de membros do próprio 
CR. Além disso, a existência de tal instância municipal está condicionada à 
existência de um número mínimo de bases. 

 
71) Nos demais Municípios que não sejam capitais, podem ser criados 

bases, Comitês Municipais, Intermunicipais ou macro-regionais. Enquanto num 
determinado Município não existir mais de uma base, pode não fazer sentido 
constituir Comitê Municipal, ficando a base vinculada diretamente ao CR. A 
critério do CR, podem ser criados Comitês Intermunicipais ou Macro-regionais, 
quando os Municípios estiverem na mesma região e guardarem entre si alguma 
identidade.  

 
72) Portanto, nos Estados, obrigatório só o Comitê Regional, assim mesmo 

se tiver Bases para dirigir. Senão nem o Comitê Regional. Se o número de 
militantes do Partido for pequeno num Estado, o correto é considerar este núcleo 
como uma base e só reconhecer como CR após comprovar sua vida política 
efetiva no Estado.  
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73) Como regra geral, só se admitirá a criação de Comitês Regionais ou 

Municipais após a designação de Assistente que promova para os membros do 
futuro organismo, um Curso de Iniciação Partidária. 

  
a - A Comissão Política Regional: 
 
74) O Comitê Regional elege, dentre seus membros, uma Comissão Política 

Regional (CPR), com número não inferior a 5 (cinco) e não superior a um terço 
dos membros do CR. Todos os membros da CPR deverão ter a seu cargo alguma 
tarefa partidária regional. 

 
75) A forma de distribuição de tarefas e responsabilidades adotada para o 

Comitê Central pode ser adaptado aos comitês intermediários, em função de sua 
expressão. Exceção é a Secretaria de Relações Internacionais, privativa do 
Comitê Central. . 

 
76) Cada membro da CPR deverá ser responsável por uma das 6 (seis) 

Secretarias, cujos titulares são eleitos e substituídos pelo CR: Secretário Político, 
Secretário de Organização, Secretário de Finanças, Secretário Sindical e de 
Massas, Secretário de Comunicação Social, Secretário de Formação Política; 

 
77) As funções destes Secretários regionais são as mesmas dos Secretários 

nacionais, no âmbito do Estado. Na trabalho do movimento sindical e de massas, 
o CR pode optar por vincular os movimentos não-sindicais a uma Sub-Secretaria 
específica, à semelhança da estrutura do CC. Fica a cargo de cada Comissão 
Política Regional a decisão de criar, ou não, o Secretariado Regional. 

 
b – O Secretariado Regional: 
 
78) A Comissão Política Regional pode eleger, dentre seus membros, um 

Secretariado Regional (com as mesmas características descritas para o 
Secretariado Nacional), coordenado pelo Secretário Político ou de Organização, 
com no máximo três componentes, para encaminhar as resoluções do CC, do CR 
e dela própria. 
 
5) As Frações: 
 

79) Para articular a participação de militantes de diferentes Bases em 
eventos e movimentos, pode o respectivo Comitê, circunstancialmente, criar 
Frações, compostas por militantes por ele indicados e que funcionarão durante o 
tempo necessário. Entretanto, o procedimento deve ser diferente para as Frações 
destinadas ao movimento de mulheres, ao movimento negro e à solidariedade 
internacional, que podem ser permanentes, nos casos em que não houver 
organizações de base específicas para atuação nessas áreas.  Há que se tomar 
cuidado, fugindo a qualquer burocratismo, em não transformar Bases por local de 
trabalho, por exemplo, em frações sindicais, tornando-as corporativas e 
perdendo a compreensão geral da política partidária. 

 
80) A estrutura leninista preserva, portanto, as Bases como organizações 

partidárias para atuar em todo o movimento. O camarada deslocado para atuar 
numa dada fração não se desliga da política geral do Partido nem tampouco 
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perde a perspectiva do movimento no seu conjunto. Portanto, não se desliga 
da base. É preciso atentar sempre para a regra geral de que fração não substitui 
base. 

 
81) Além do espaço comum de luta, o trabalho partidário comum pode 

levar à criação de frações, como pode ser o caso dos camaradas que sejam 
responsáveis pela imprensa nacional do Partido. 

 
 
6) Conferências, Seminários e Ativos: 
 
 82) As Conferências e Seminários (nacionais ou regionais) podem ser 
convocados pelos respectivos Comitês, para aprofundar o debate sobre 
determinados temas. 
 
 83) As Conferências têm o objetivo principal de deliberar sobre temas que 
o Comitê respectivo julgue complexo e relevante, a ponto de carecer de uma 
discussão mais ampla entre os organismos de sua jurisdição.  
 
 84) As Conferências podem ser: 
  

 a - Conferência Política Nacional: realizada entre Congressos 
Nacionais, principalmente quando o CC julga as resoluções do Congresso 
anterior ultrapassadas por fatores conjunturais ou considera necessário um 
debate aprofundado sobre alguns temas. Destinam-se, principalmente, a 
apreciar as Teses do CC ao próximo Congresso e a recompor pontualmente 
os organismos dirigentes do Partido. Trata-se de Conferências não 
obrigatórias, ou seja, são recomendáveis mas não constituem requisito 
para a realização do próximo Congresso. 
 
 b - Conferências Específicas (nacionais ou regionais): realizadas, a 
qualquer momento, a critério do Comitê respectivo, para debater e 
deliberar determinados temas específicos, complexos e importantes. 

 
 85) Nas Conferências, por seu caráter também deliberativo, os 
participantes devem ser eleitos pelos respectivos organismos inferiores, com 
base em proporcionalidade. Por outro lado, como não são etapas necessárias do 
Congresso Nacional do Partido, as direções não são dissolvidas e, assim sendo, 
as resoluções das Conferências devem ser referendadas ou não pelo respectivo 
Comitê, a não ser que se trate de uma Conferência Extraordinária, autorizada 
pelo CC, para recompor integralmente o órgão dirigente respectivo. 
 
 86) O objetivo principal dos Seminários é repercutir junto à militância  
posição política do Partido sobre determinada questão. Nos Seminários (nacionais 
ou regionais), os participantes são convidados pelos Comitês da jurisdição, 
procurando-se garantir a presença de todos os organismos, embora sem 
qualquer preocupação com a proporcionalidade das representações, até porque 
neles não há votações, assegurado apenas o direito de voz. 
 
         87) Os Ativos são uma espécie de Assembléias consultivas e/ou 
organizativas de um conjunto de militantes e organizações que atuam em 
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determinada área geográfica ou em determinada luta comum, sazonal, 
eventual ou permanente. 
 
         88) Os Ativos são basicamente regionais, convocados pelo respectivo 
Comitê ou Secretariado da Base, sem distinção nem proporcionalidade, ou seja, 
aberto a todos os militantes, podendo também ocorrer os ativos nacionais, 
quando assim julgar por bem o Comitê Central. 
 
          89) Em todas as Conferências, Seminários e Ativos específicos, não 
podem as direções que os convocam incorrer no erro de convocar apenas os 
“especialistas” daquele assunto ou movimento, sob pena de alimentar o 
corporativismo e o personalismo. O militante comunista é um ser político 
universal. Por mais que sua atuação e militância tenham um foco específico, 
todos os não “especialistas” têm o direito e o dever de conhecer o assunto e 
opinar sobre ele, levando em conta os interesses gerais das massas e da 
revolução.  
 
 
7) O Congresso Nacional: 

  90) O Congresso Nacional do PCB é a instância máxima deliberativa do 
Partido e suas resoluções, que só podem ser revogadas por outro Congresso 
Nacional, constituem a linha política programática e organizativa do Partido em 
todo o país. 

  91) O Congresso Nacional do PCB reúne-se, ordinariamente, sempre que 
possível, pelo menos uma vez a cada 3 (três) anos, para: 

a - Aprovar e reformar o Programa do Partido e fixar a sua linha de atuação 
política, tática e estratégica. 

b - Aprovar e reformar o Estatuto do Partido. 

92) O Congresso Nacional do Partido é precedido de Congressos Regionais, 
Municipais e de Organizações de Bases, competindo ao Congresso, em todas as 
suas etapas:  

a - Apreciar, em grau de instância final, os recursos sobre quaisquer 
questões que a ela forem encaminhadas. 
b - Fazer o balanço de sua própria atividade e dos órgãos que lhes são 
subordinados. 
c - Analisar a atuação do Partido na sua jurisdição e promover alterações 
que julgar convenientes. 
d - Eleger o Comitê ou Secretariado respectivo. 

     93) O conjunto do partido deve ser envolvido nas discussões das Teses ao 
Congresso, a ser amplamente divulgada pelo Comitê Central tempestivamente, 
nos termos das Normas, que deverão também estabelecer o cronograma de 
debates e das etapas e a proporcionalidade que garantirá a representação de 
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todo o Partido em todas as resoluções. 

    94) A fim de sistematizar a nomenclatura e não se confundir Congresso 
com Conferência, todas as etapas do Congresso Nacional passarão a ser 
denominadas de Congressos (e não mais de Conferências). Assim sendo, o 
Congresso Nacional do Partido será precedido dos Congressos das Organizações 
de Base, Municipais e Regionais.  

    95) Só poderão participar do processo congressual do PCB os militantes 
adimplentes com suas obrigações financeiras e organizados no Partido há mais 
de 30 (trinta) dias antes da realização do Congresso de Base, só podendo ser 
eleitos para o Comitê Central e Comitês Regionais aqueles com mais de seis 
meses de militância partidária. 
 
      96) Os Congressos elegem o Comitê respectivo, mas não elegem suas 
Comissões Políticas. O próprio Comitê, em outro momento, é que elege a 
Comissão Política respectiva e o Secretariado, quando for o caso. O mandato de 
uma Comissão Política ou de um Secretariado é entre uma reunião e outra do 
respectivo Comitê. 
 
8) O Recrutamento: 
 
 97) A política de recrutamento do Partido tem como público-alvo principal 
os militantes sociais mais destacados ou com evidente potencial, sobretudo os 
que atuam no ambiente sindical e no mundo do trabalho em geral. Destacam-se 
também os jovens e os intelectuais, além daqueles militantes sensíveis à 
solidariedade internacionalista, pois são os que mais compreendem a 
necessidade de a luta política mais geral se sobrepor à luta estritamente 
econômica e a importância do Partido em face das entidades de massa.  
 
 98) Com o agravamento da crise do capitalismo e a clara tendência à 
reversão do ceticismo com relação às idéias socialistas, especial atenção deve ser 
dada aos ativistas desorganizados ou insatisfeitos com a social-democratização e 
degeneração de algumas organizações do campo popular. 
  

99) A qualidade dos recrutados é um fator sempre mais importante para o 
PCB do que a quantidade. O crescimento do Partido deve ser consistente e auto-
sustentado. Isso nos diferencia dos outros partidos políticos, inclusive de 
esquerda, que realizam filiações indiscriminadas, sem critérios, apenas para 
proclamar um número artificial de aderentes ou eleger mais parlamentares ou se 
valorizar em entendimentos políticos. Não queremos um partido “inchado”, 
artificial e descaracterizado.  
 
 100) Recrutamento não se confunde com filiação. Aliás, a expressão 
“filiação” deve ser banida do nosso vocabulário, até porque, hoje em dia, só 
precisamos “filiar”, no sentido do registro eleitoral, os camaradas que serão 
destacados, como tarefa, para disputar eleições parlamentares. Recrutamento 
é compromisso com os objetivos estratégicos do Partido. O recrutamento é 
individual e será necessariamente precedido de muita informação ao recrutando, 
a respeito da história do Partido, seus princípios, sua organização e objetivos, 
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táticos e estratégicos. Atenção especial deverá ser dedicada aos egressos de 
outros partidos de esquerda, em função da necessidade de marcar claramente as 
diferenças entre o nosso Partido e os demais. Deve ser dada ênfase a questões 
de princípio, como o centralismo democrático, o caráter e a necessidade do 
Partido revolucionário, o internacionalismo proletário e a concepção leninista de 
organização. O recrutando deve conhecer os principais fundamentos do Partido 
em que pretende militar.  
 
 101) Ninguém pode ingressar no PCB apenas para ser candidato, seja em 
uma eleição do calendário institucional ou num pleito sindical. Essas tarefas 
podem ser ou não contingências da militância partidária, nunca objetivos. 
Portanto, atenção redobrada deve ser dada aos que procuram o Partido às 
vésperas de prazos de registros eleitorais. Não que, de antemão, devamos 
considerar a todos como oportunistas, mas por sabermos que aí residem os 
maiores riscos de oportunismo e carreirismo. 
 
 102) O Comitê Central e os Comitês Regionais devem estabelecer, com 
base em estudos científicos (estrutura de classes, desenvolvimento econômico 
etc.), uma política de concentração de esforços para construção partidária, tanto 
do ponto de vista geográfico, como da importância de classes e extratos sociais, 
tendo sempre como prioridade a qualidade revolucionária do crescimento 
partidário. 
 
 103) Além dos militantes e quadros, o PCB trabalha em conjunto com 
pessoas que mantém, com o Partido, vínculos de diferentes ordens. Neste rol, 
estão:  
 

a - simpatizantes – aqueles que, em geral, seguem a orientação política 
do Partido, buscam ajudar com opiniões, colaboram nas lutas e campanhas 
políticas, contribuem financeiramente de forma eventual, mas não se submetem 
às decisões partidárias, não desejam militar sistematicamente, não têm vínculo 
orgânico com a organização;  

 
b - amigos - aqueles que, mesmo sem se declararem comunistas ou 

simpatizantes, e igualmente sem vínculos orgânicos ou compromissos político-
organizacionais com o Partido (alguns, inclusive, pertencem a outras 
agremiações), procuram levar em conta a  opinião do PCB, apresentam-se ou 
respondem afirmativamente quando solicitados a nos ajudar. 

 
c – área de influência -  há ainda um número elevado – e, esperamos, 

crescente – de pessoas que gostam de ter contato com o Partido, em debates e 
palestras de seus dirigentes. 
 
 104) Às vésperas da realização do XIV Congresso (junho de 2009), nosso 
Partido estará profundamente envolvido num rico processo de debate político 
interno. Este processo certamente aumentará nosso contato com inúmeros 
militantes que vêm se aproximando do PCB nos últimos tempos, por nos vermos 
como uma alternativa revolucionária. Muitos deles poderão participar dos debates 
como convidados, nos termos das normas do Congresso. Não há oportunidade 
melhor para buscar o recrutamento dos melhores filhos do nosso povo. 
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 105) O ano de 2008 será marcado por uma CAMPANHA NACIONAL DE 
RECRUTAMENTO, qualitativa e consistente, que tenha como marca principal a 
valorização de cada militante que venha a ser recrutado - como um camarada 
que vá dedicar parte importante de sua vida à revolução -- e não para mostrar 
números e estatísticas de crescimento quantitativo.  
 
 
 
9) O militante comunista: 
 
 106) O PCB não fará qualquer distinção ou confusão entre os termos 
militante e filiado. Militância é um conceito político. Filiação é um conceito 
jurídico. O PCB será composto apenas por seus militantes. Serão assim 
considerados os que atenderem aos critérios aqui estabelecidos. Por decisão de 
órgãos dirigentes, com a sua concordância, alguns desses militantes serão 
registrados como “filiados” na justiça eleitoral, com o único objetivo de serem 
possíveis candidatos a cargos públicos eletivos, em pleitos posteriores. 
 
 107) De modo a elaborar um mapa nacional dos organismos de base, 
Comitês Municipais e Regionais do PCB, com seus respectivos militantes e 
quadros – tendo em vista um melhor planejamento das atividades partidárias – e 
a regularizar o quadro de filiações junto à Justiça Eleitoral, eliminando eventuais 
“filiados” que não sejam militantes ou quadros do Partido, o Comitê Central 
deverá promover uma Campanha Nacional de Recadastramento, combinada a um 
Censo Partidário a ser apresentado ao XIV Congresso. 
 

108) No PCB, portanto, não haverá “filiado” que não seja militante ou 
quadro. É a militância política e não a filiação jurídica que assegurará direitos e 
deveres estatutários, inclusive o de votar e ser votado nas eleições internas, para 
as instâncias ou representações partidárias.  
 
 109) Os militantes do Partido são agentes políticos com iguais direitos e 
deveres. Os dirigentes partidários têm mais responsabilidade. O militante tem 
que ter vida orgânica; tem direito de se organizar numa base. As direções têm o 
dever de lhe disponibilizar a base. O centro da atuação do militante do Partido é 
a base, não a sede do Partido.  
 
 110) O militante comunista é, antes de tudo, um militante social. Deve 
buscar inserção na massa, procurando participar ativamente, se possível das 
direções, das entidades populares que tenham a ver com seu trabalho, estudo, 
moradia ou militância social ou com nossa linha de atuação política. 
 
 111) O avanço da hegemonia burguesa, com a derrocada das experiências 
socialistas na URSS e no Leste Europeu, provocou, entre os comunistas, um 
ambiente de frouxidão ideológica e de liberalismo, que arrefeceu a disciplina 
consciente e até mesmo os laços de solidariedade. É preciso romper com essa 
degeneração ideológica, que se reflete na subestimação das finanças partidárias, 
no zelo pela manutenção das sedes e até na pontualidade e no cumprimento de 
tarefas assumidas coletivamente. 
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112) Os quadros de origem proletária devem participar ativamente da 

formulação teórica e política do Partido. Igualmente, os camaradas que possuem 
uma inserção profissional e/ou social na “intelectualidade” devem militar de 
forma efetiva, condizente com a ação prática de um partido revolucionário, 
dedicado à causa proletária. O militante comunista, independente de sua origem 
de classe, deve ser um intelectual orgânico, no sentido de estudar, ser 
organizado e organizar as classes trabalhadoras e possuir um estreito vínculo 
com os objetivos táticos e estratégicos do proletariado. 

 
 113) É preciso combater entre nós a supervalorização da atuação no 
movimento de massas, quando ela se dá em detrimento da atuação no Partido, 
que é subestimado. Esta é uma tendência que encontramos principalmente no 
ambiente do movimento sindical e no parlamento, onde alguns militantes 
comunistas jogam suas principais energias, muitas vezes negligenciando suas 
tarefas partidárias. Este fenômeno acaba por acentuar desvios como carreirismo 
e corporativismo. 
 
 
10) Política de formação e promoção de quadros: 
  
 114) A formação política tem sido uma das nossas principais debilidades. 
Apesar de algumas poucas iniciativas, em geral localizadas, não temos 
conseguido forjar uma política nacional de formação. 
 
 115) Para dar um passo firme à frente, precisamos reconhecer que as 
condições materiais atuais não nos permitem pensar, no curto prazo, em grandes 
projetos como uma Escola Nacional de Quadros, importante objetivo que deve 
ser colocado no nosso horizonte de médio prazo. 
 
 116) Mas já reunimos condições para a adoção imediata das seguintes 
iniciativas, que poderão romper com o imobilismo nesta área e criar condições 
para avanços futuros: 
 

a - Curso de Iniciação Partidária, voltado para os recrutandos e os 
militantes mais recentes; 
b - Programa Nacional de Formação de Base, que apresente um 
programa comum de cursos de base a serem oferecidos aos militantes; 
c - Programa Nacional de Formação, que apresente cursos de 
aprofundamento teórico dos temas centrais que embasem nossas formulações 
e concepções políticas estratégicas; 
d - Plano de Estudos Coletivos, que envolva o conjunto da militância; 
e - Plano de Estudos Avançados, voltado para quadros selecionados pelo 
CC; 
f - Cursos de Cultura Geral, voltados para a complementação cultural da 
militância e de simpatizantes. 

 
117) O Curso de Iniciação Partidária será baseado em textos 

introdutórios da teoria do marxismo-leninismo preparados por uma Comissão 
específica designada pela Secretaria de Formação Política do Comitê Central e 
ministrado por monitores indicados pelos Comitês Regionais e preparados pelo 
Comitê Central. A história do PCB, seus objetivos e princípios organizativos terão 
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destaque nesse Curso, que terá padrão nacional. A partir da implantação deste 
curso, somente poderão ser admitidos no Partido os aspirantes que dele tenham 
participado. 

 
118) O Programa Nacional de Formação de Base será composto de 

atividades de formação que tenham por objetivo socializar as bases que 
fundamentam nossa visão de mundo e nossas formulações estratégicas e táticas, 
como cursos sobre o funcionamento da sociedade capitalista, os fundamentos do 
marxismo, a proposta socialista, etc; assim como instrumentalizar a militância 
através de atividades como cursos de comunicação e expressão, como fazer 
análises de conjuntura, noções de organização e outras.  
 

119) O Programa Nacional de Formação será composto por atividades 
de aprofundamento e como parte de um programa permanente combinado ao 
programa de formação de base, composto de temas de Filosofia e fundamentos 
do marxismo, noções introdutórias de teoria política, economia, história das lutas 
proletárias internacionais e compreensão da formação social brasileira em seus 
aspectos históricos, da estrutura de classes, do Estado, da cultura e outros 
aspectos relevantes, como destaque para as diversas estratégias que os 
trabalhadores utilizaram em nossa história na busca de um alternativa 
revolucionária.  

 
120) O Plano de Estudos Coletivos será a leitura obrigatória de um ou 

mais textos, por semestre, indicados pela Secretaria de Formação Política do CC, 
ad referendum da Comissão Política Nacional do PCB, com discussão política 
obrigatória em todos os organismos partidários, podendo os círculos de estudos, 
a critério das direções respectivas, serem abertos a convidados. Dentre os textos 
a serem selecionados, deverão merecer destaque os principais clássicos do 
marxismo, resoluções dos Congressos e do CC do PCB. 
 

121) O Plano de Estudos Avançados será ministrado a quadros 
selecionados pelo Comitê Central, com acompanhamento de membros do CC 
destacados especificamente e tratará de temas relevantes e polêmicas centrais 
que digam respeito aos desafios práticos e teóricos que o Partido deve enfrentar. 

 
122) Cursos de Cultura Geral: Além dos cursos de formação política 

propriamente dita, as direções intermediárias devem voltar a praticar uma antiga 
tradição de nosso Partido, abrindo em suas sedes cursos de cultura geral, em que 
alunos e professores serão militantes ou simpatizantes, que igualmente se 
enriquecerão com a experiência. Esses cursos poderão tratar de vários temas, 
em função da disponibilidade de palestrantes especializados e até mesmo das 
condições regionais, mas é fundamental que, em seu programa mínimo, não 
deixem de constar disciplinas como Português, História (geral, do Brasil, do 
movimento operário-sindical e do PCB) e Noções de Direito e Economia. Seria 
conveniente que cada um desses cursos de Cultura Geral adote como 
denominação o nome de algum camarada falecido, como homenagem e exemplo 
de vida. 

 
123) A Fundação Dinarco Reis (FDR) deverá ocupar um papel de relevo em 

toda a política de formação de quadros do PCB, sendo esta a razão da criação de 
Sub-Secretaria ligada à Secretaria de Formação Política. Neste sentido, e como 
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parte do esforço de formação militante e de divulgação partidária, a Fundação 
Dinarco Reis deverá constituir uma editora própria, destinada a divulgar material 
de interesse do Partido. 
 
11) Profissionalização de militantes: 
 
 124) O PCB não estará à altura das circunstâncias conjunturais que o 
favorecem nesta quadra se não adotar com a maior brevidade uma política de 
profissionalização de militantes, cujo êxito estará obviamente condicionado à 
questão financeira. 
 
 125) No Comitê Central, em particular, e nos Comitês intermediários, em 
geral, as enormes demandas decorrentes da retomada do crescimento partidário 
não podem ficar apenas a cargo do importante voluntariado dos camaradas que, 
além da vida orgânica, exercem outras atividades profissionais, educacionais ou 
mesmo mandatos parlamentares ou de direção em entidades populares e outras 
instituições. No caso do PCB, a necessidade de profissionalização é vital, dada as 
dificuldades – e, em alguns casos, a incompatibilidade política - de liberar 
quadros da produção através do aparato estatal. 
 
 126) Esse investimento em recursos humanos deve ser uma das 
prioridades da política de finanças. O Comitê Central deve ter como meta a 
profissionalização de, pelo menos, dez por cento de seus membros, apenas para 
o trabalho cotidiano a cargo do Secretariado Nacional. 
 
 127) O conceito de profissionalização deve considerar a capacidade do 
militante de cumprir as tarefas estabelecidas e, em alguns casos, a possibilidade 
de retirá-lo da produção, não aplicando-se, portanto, apenas aos camaradas 
aposentados e desempregados. Devem ser assegurados aos profissionais 
partidários, no primeiro caso, um salário condizente com suas necessidades e os 
direitos trabalhistas e previdenciários. No caso dos aposentados que 
necessitarem, é preciso assegurar uma complementação salarial, para que 
possam fazer face a despesas pessoais com locomoção e alimentação 
decorrentes de sua dedicação cotidiana ao Partido. 
 
 
12) O centralismo democrático e o princípio da direção coletiva; 
 
        128) Empobrece o instituto do centralismo democrático resumi-lo apenas 
ao princípio fundamental da submissão da minoria à maioria. Isto é comum a 
qualquer partido, mesmo que burguês. 
 
        129) A correlação entre centralismo e democracia variou ao longo da vida 
do Partido, segundo as condições concretas em que a luta de classe se 
desenvolvia. O PCB aprendeu com as experiências positivas e negativas 
resultantes dos critérios, orientações e estilo do trabalho de direção. Em certos 
momentos de nossa história, o Partido conheceu os malefícios tanto dos excessos 
de centralismo como do democratismo anarquizante. Melhorou métodos, corrigiu 
erros. Aprendeu com a vida. O centralismo democrático, tal como é concebido e 
aplicado no PCB nos dias de hoje, é o resultado do aprofundamento e 
enriquecimento dos seus princípios e da sua prática através de longa experiência. 
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         130) Estes são os princípios fundamentais que definem o centralismo 
democrático: 
 

a) A democracia interna, tendo como base a unidade de ação, alcançada à 
custa de extensa e profunda discussão, do convencimento das minorias, do 
respeito a elas, da circulação vertical e horizontal das informações, da 
disciplina consciente. 
b) O cumprimento obrigatório das resoluções partidárias, com o 
acatamento por parte da minoria às decisões da maioria. 
c) O acesso a qualquer cargo de direção  pela via eleitoral interna, na 
forma do Estatuto. 
d) A liberdade de discussão nos órgãos e instâncias partidárias. 
e) A responsabilidade e autonomia de atuação dos órgãos partidários nas 
respectivas áreas de atividade, resguardadas as resoluções políticas e 
programáticas do Partido e o respeito às decisões dos órgãos e instâncias 
superiores. 
f) A responsabilidade de cada militante perante o órgão partidário a que 
estiver organicamente ligado. 
g) A direção colegiada, sem prejuízo das responsabilidades pessoais. 
 h) A liberdade de os órgãos partidários estabelecerem relações entre si, 
para estudos, consultas, colaboração e formulação de propostas. 
i) O controle e acompanhamento permanente das atividades partidárias. 

 
         131) É esta relação dialética que viabiliza o Partido como vanguarda 
revolucionária. A democracia, sem direção coletiva e centralizada, converteria o 
Partido num clube de discussões ou de atividades voluntaristas. O centralismo 
sem democracia, por seu turno, engendra o culto à personalidade, as 
mistificações e o caudilhismo; deságua no burocratismo. 
 
         132) Por outro lado, é preciso sempre reafirmar que no interior do PCB 
não existem tendências organizadas, ideológicas nem políticas. Não há 
plataformas nem grupos que se confrontem; não há dirigentes que se digladiam. 
O partido tem uma só direção nacional, regional ou local, uma só política 
nacional, a partir da qual se elaboram as políticas regionais e locais. 
 
13) A democracia e as eleições internas ao Partido: 
 
          133) O fator mais importante para a democratização do Partido é a 
disponibilidade de todas as  informações não reservadas para todos os militantes. 
Como informação é poder, a falta dela produz caciquismo e pesrsonalismos em 
todas as esferas. 
 
          134) É preciso também envolver o conjunto da militância na formulação 
política, com amplos debates, inclusive horizontais, entre organismos do mesmo 
nível. Quanto mais democracia, menos erros, menos descolamento das direções 
das bases e, portanto, das massas. 
 
         135) Nas eleições internas dos organismos partidários deve-se assegurar 
aos militantes o amplo direito de escolherem seus dirigentes. O direito de voto 
significa o direito de votar e ser votado; de votar por e votar contra, ou ainda de 
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se abster. Aqueles que participam de uma votação sobre um tema ou de uma 
eleição interna ao Partido devem sentir-se completamente à vontade para 
expressarem a sua opinião, segundo sua consciência. 
 
         136) É importante que, ao eleger um dirigente, cada qual esteja em 
condições de avaliar as tarefas que se colocam a preencher, as qualidades 
requeridas para desempenhá-las e o valor relativo dos quadros. A eleição 
democrática não esgota a democracia interna, no que diz respeito aos 
organismos eleitos. Os direitos dos membros do Partido em relação aos 
organismos dirigentes não se limitam a eleger os dirigentes. Os organismos 
eleitos não se apossam do poder, como sucede nos partidos burgueses. A 
atividade da direção é inseparável da constante intervenção democrática das 
organizações e militantes.  
 

137) Como o PCB não comporta tendências nem grupos organizados, 
deverão ser banidas de nosso meio práticas que foram utilizadas no passado, 
sobretudo em meio a lutas internas fratricidas, como é o caso das listas secretas, 
que só encontravam ambiente para ocorrer em função de outro equívoco que 
vicejou entre nós: o voto secreto. Entre comunistas, não pode haver qualquer 
hipótese de voto secreto, cuja única explicação, nos fóruns colegiados burgueses 
é o não constrangimento do eleitor. Entre comunistas, as opiniões e votos não 
podem constranger qualquer camarada, pois o pressuposto da camaradagem é a 
franqueza, a crítica e a autocrítica. 

 
       138) Assim sendo, as eleições internas do PCB serão sempre marcadas 
pelo voto aberto, em listas preparadas por Comissão Eleitoral eleita pelos 
Congressos para tal fim, assegurado ao delegado o direito de alterar nomes 
constantes da lista apresentada. A existência de Comissão Eleitoral e de lista 
apresentada por ela é de fundamental importância para que a direção eleita 
reflita os vários aspectos que a valorizem coletivamente.  
 
       139) Outra instituição de nossa prática política que está a merecer uma 
revisão é a chamada “cooptação”, ou seja, a possibilidade de um organismo de 
direção incorporar como seu membro, entre um Congresso e outro, camaradas 
que venham a substituir outros ou que possam, naquelas condições conjunturais, 
contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho de direção. Com as deformações 
que este instituto provocou na fase de degeneração ideológica do Partido e com o 
sentido pejorativo que a palavra “cooptação” adquiriu na sociedade, 
aproximando-se quase do conceito de “corrupção” ou de “aliciamento”, criou-se 
entre nós uma natural repulsa à utilização desta prerrogativa que deve ser 
assegurada às direções do PCB. 
 
       140) Não podemos nos dar ao luxo de “jogar a criança fora, junto com a 
água da bacia”, como se diz popularmente. Não podemos abrir mão desta 
prerrogativa, até por sermos um Partido revolucionário, o que nos distingue dos 
demais partidos, fundamentalmente porque no PCB fazer parte de uma direção 
não é um privilégio que possa trazer benefícios de natureza pessoal, como na 
maioria dos partidos. Pelo contrário, é fator de mais sacrifícios pessoais e, porque 
não dizer, de mais riscos pessoais, de vários tipos, inclusive profissionais. Além 
de mudar o nome deste mecanismo tradicional do movimento comunista 
internacional que tem vários exemplos históricos da necessidade de “cooptação” 
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em razão de repressão (prisões e assassinatos), inclusive em nosso Partido, é 
preciso regulamentá-lo para que não sirva a propósitos  espúrios.  
 

141) Desta forma, os organismos dirigentes poderão praticar a convocação 
de quadros, quando isso for imprescindível para a recomposição do trabalho de 
direção naquela jurisdição. O Comitê Central só poderá convocar a fazer parte de 
sua direção quadros que sejam membros de Comitês Regionais; estes só poderão 
convocar a fazer parte de sua direção membros de Comitês Municipais. Os 
membros de organismos dirigentes que venham a ser convocados entre 
Congressos terão os mesmos direitos e deveres dos eleitos nos mesmos. 
 
14) A Assistência: 
 
         142) Exceto o Comitê Central, todo organismo partidário terá um 
assistente, designado diretamente pelo organismo imediatamente superior, no 
sentido de levar a orientação da direção, colher sugestões e críticas, estimular o 
debate e a reflexão dos temas da conjuntura e os específicos.  
 
   143) A assistência é um rico caminho de mão dupla: o assistente leva ao 
organismo assistido os informes e orientações do órgão superior e traz para este 
as experiências práticas e os pontos de vista do órgão inferior. 
 
       144) Na assistência aos Comitês Regionais, o Comitê Central deve 
racionalizar os recursos humanos e materiais, procurando agrupar as assistências 
pelas diversas regiões geográficas do país. Não se pode subestimar também a 
utilização de novas tecnologias de comunicação, como vídeos conferências e 
outros instrumentos que possam agilizar e baratear os custos da assistência, sem 
perder de vista que a presença física do assistente é insubstituível, na medida em 
que permite o convívio e uma observação mais acurada.  
 
       145) Na escolha dos assistentes, em todos os níveis, deve-se levar em 
consideração o conhecimento da realidade da região assistida e da respectiva 
organização partidária. Mas não se pode, também neste aspecto, criar os 
“especialistas”, tanto para evitar o compadrismo e a formação de “feudos”, como 
também para ajudar a formar novos quadros e socializar o mais possível as 
informações. Por isso, é preciso promover regularmente um rodízio de 
assistentes, em cada área de atuação. Na designação de assistentes para os 
órgãos inferiores, os Comitês devem levar em conta a necessidade de promover 
rotatividade, não devendo a mesma assistência ser prestada por um prazo maior 
que dois anos. 
 
         146) Uma experiência que deve se incorporar à nossa prática política são 
as viagens a um conjunto de Estados da mesma região, feitas planejadamente, 
pelo mesmo assistente, num trajeto que potencialize a produtividade e diminua 
os custos. Esta prática, que vem sendo adotada pelo Comitê Central, com um 
bom grau de produtividade, poderia ser aproveitada pelos Comitês Regionais.  
    
 
15) Política de finanças e independência política: 
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147) Como partido revolucionário, o PCB precisa construir materialmente 

uma organização que tenha condições de responder aos desafios da luta de 
classe no país. Para tanto, é fundamental que desenvolva uma política de 
financiamento de suas atividades, de forma que tenha independência política, 
liberdade de atuação e capacidade operacional para atuar de acordo com as 
exigências da conjuntura. Nesse sentido, a construção de uma política de 
finanças é um instrumento fundamental para que o Partido possa viabilizar suas 
ações políticas nacionais e locais. 
 

148) A superação desta importante questão passa pelo seu enfrentamento 
do ponto de vista ideológico. A crise financeira atual do Partido tem razões 
políticas no nosso passado recente. A subestimação das finanças ordinárias do 
PCB tem como origem o tempo em que o partido vivia da solidariedade 
internacional e, nos anos 80, do reforço dos recursos obtidos por conta de uma 
política de aliança com setores da chamada burguesia nacional. Hoje em dia, 
outro fator tem contribuído para esta subestimação: os recursos oriundos da 
distribuição do Fundo Partidário. 
 

149) Não podemos contar com nenhuma dessas fontes de arrecadação 
citadas: a solidariedade internacional hoje em dia não tem o componente de 
troca que teve no passado; nossa linha política de ruptura com o capitalismo não 
comporta ilusões com aliados burgueses. O Fundo Partidário pode deixar de 
existir a qualquer momento. 

 
150) Como todos os camaradas sabem, o nosso Partido não recebe verbas 

de governos nem de empresários. Para realizarmos nossa atividade partidária – 
como profissionalizar camaradas, publicar jornais, panfletos e cartazes, custear 
deslocamentos de companheiros, manter as sedes (pagando aluguel, telefone, 
luz, água e funcionários etc) – é necessária a contribuição mensal dos 
companheiros. É exatamente essa contribuição que possibilita a nossa 
organização desenvolver a sua política no dia a dia.  

 
151) Vale ressaltar ainda que a mensalidade paga pelos companheiros não 

é apenas um ato de contribuição financeira, mas um compromisso ideológico de 
cada militante com o Partido, com sua linha política e com as transformações 
sociais de que o nosso país necessita. A contribuição deve ser feita de acordo 
com as possibilidades de cada um, na base, de no mínimo, três por cento do 
salário. Além disso, as organizações de base e os organismos intermediários 
devem ser criativos nessa atividade: devem não apenas manter a pontualidade 
das contribuições dos militantes, mas também realizar atividades que resultem 
em finanças extraordinárias para o Partido, tais como manter um círculo de 
amigos ou simpatizantes que contribuem, realizar outras iniciativas, como rifas, 
festas, almoços ou jantares, de forma a levantar finanças para a construção 
material do partido. 

 
152) A contribuição financeira estabelece um vínculo material, político e 

ideológico entre o militante e o Partido, o que não só possibilita a existência 
material do mesmo, mas torna-se importante fator de educação política, dando 
ao militante a consciência da responsabilidade para com a organização partidária. 
O não cumprimento ou atraso injustificado das contribuições acarreta ao Partido 
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um grande ônus político, pois isso dificulta e em alguns casos inviabiliza o 
trabalho desenvolvido, comprometendo a ação revolucionária. 

 
153) Outra conseqüência negativa da insuficiência financeira para as 

necessidades materiais do Partido é a elitização do trabalho de direção. Como 
entre nós há desníveis de condições financeiras, a penúria das finanças 
partidárias acarreta uma discriminação contra os camaradas de baixa renda, que 
não dispõem de recursos próprios para irem às reuniões, compromissos e 
eventos em outros Estados e muito menos para nos representarem em viagens 
ao exterior. As tarefas partidárias não podem ser atribuídas pelo critério da 
capacidade econômica do camarada para cumpri-la: o coletivo partidário é quem 
deve financiar as despesas extras dos membros dos organismos dirigentes, 
principalmente dos que mais necessitam.  

 
154) Todos os militantes do Partido têm o dever de contribuir 

financeiramente para ele, sendo que as normas de contribuição são reguladas 
pelo estatuto e aplicadas pelas instâncias de direção. Aliás, uma das condições 
para se definir quem é militante é estar em dia com as contribuições financeiras 
ao Partido. 

 
155) Porém, as finanças ordinárias, entendidas como aquelas provenientes 

da contribuição da militância, não são capazes de sustentar nossas necessidades. 
Além delas, como se disse, outras formas de finanças devem ser implementadas, 
no sentido de aumentar os recursos do Partido.  

 
156) O partido deve também estar atento a investimentos em 

empreendimentos de agitação e propaganda que sejam também fontes de renda, 
como shows com artistas populares, jornais, gráficas, serigrafias, revistas, livros, 
rádios livres e televisões comunitárias. 
 

157) Assim sendo, o PCB decide implementar um plano emergencial de 
finanças, baseado nos seguintes pontos: 

 
A – Mês Nacional de Finanças: 
 
158) O partido nacionalmente deve retomar a nossa antiga tradição de 

realização do MÊS NACIONAL DAS FINANÇAS, período em que todas os 
organismos devem realizar, no mínimo, uma atividade de finanças, cujo 
resultado será enviado diretamente ao Comitê Central. Todos os meses de 
março, em homenagem ao aniversário do Partido, serão dedicados a este esforço 
especial de finanças, de abrangência nacional, com iniciativas de todos os 
organismos: feiras, festas, atividades culturais, palestras, cursos e seminários. 
As atividades devem levar em conta a necessidade de ligação com as massas. 

 
159) Como atividade nacional do mês de finanças, o partido deverá 

promover a FESTA DO IMPRENSA POPULAR, de forma centralizada ou 
descentralizada, como atividade cultural e política que interesse a nossos 
militantes e amigos e promova nossa ligação com as massas. 

 
 
B – As finanças ordinárias:  
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160) Trata-se de regulamentar, de forma mais organizada e permanente, 

as contribuições dos militantes e organismos partidários, com os seguintes 
critérios: 

 
        a – todo militante deve contribuir financeiramente com o Partido com, no 
mínimo, 3% (três por cento) de sua renda mensal, excetuado apenas os 
desempregados, comprovadamente sem qualquer fonte de renda. 

b - os membros de Comitês do Partido que adotem como norma uma 
contribuição de cada componente, devem administrar sua contribuição total, de 
forma a não deixar de contribuir para a organização de base a que pertence.  

 
c - como regra geral, a contribuição total mensal de cada militante é 

entregue ao Secretário de Finanças de sua Base; 
 
d - a base fica com metade dos recursos ordinários por ela arrecadados e 

repassa a outra metade para o Secretário de Finanças do Comitê imediatamente 
superior; o mesmo critério é seguido até o repasse ao Comitê Regional. 

 
e - nas finanças extraordinárias nacionais, assim entendidas como aquelas 

campanhas que envolvam o conjunto do Partido, seus lucros serão divididos meio 
a meio entre o Comitê Central e o Regional. 

 
f - os recursos oriundos do Fundo Partidário serão administrados 

exclusivamente pelo Comitê Central, sem qualquer repasse aos Comitês 
Regionais. 

 
g - os Comitês Regionais aplicarão a maior parte da sua arrecadação 

ordinária para cobrir seus próprios custos. Os Comitês Regionais devem 
continuar repassando, no mínimo, 20% da sua arrecadação ao Comitê Central, 
mesmo durante o tempo em que o Partido receber cotas do Fundo Partidário, 
mas dele não receberão qualquer recurso financeiro. A prioridade do Comitê 
Regional é manter sua sede aberta, na capital do Estado, com meios de 
comunicação mínimos (telefone e computador com Internet). 

 
h - o Comitê Central organizará um circulismo nacional, com contribuições 

extraordinárias de militantes organizados (que queiram doar acima de sua 
contribuição regular), não organizados e amigos e simpatizantes. 

 
C – As finanças extraordinárias: 
 
161) O Secretariado do CC deve viabilizar materiais de âmbito nacional 

para serem disponibilizados aos organismos partidários, como agendas, brindes, 
cartazes, publicações e material áudio-visual em geral e planificar atos centrais 
de finanças.  

 
 D – As prioridades políticas das finanças partidárias: 
 

162) Como os recursos arrecadados por um partido revolucionário são 
sempre aquém das necessidades, é preciso estabelecer as prioridades e a 
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qualidade dos gastos partidários, em todos os níveis e âmbitos das 
organizações partidárias. 
 
 a – No Comitê Central, as prioridades são: manutenção da sede nacional; 
profissionalização de quadros; despesas com assistência; comunicação e 
imprensa partidária; relações internacionais. 
 
 b – Nos Comitês Regionais e Municipais são: manutenção da sede regional; 
profissionalização de quadros; despesas com assistência; comunicação. 
 
 c – Nas Bases são: profissionalização de quadros; comunicação. 
 
        163) O Comitê Central deve elaborar, ouvidos os CRs, uma orientação 
unitária sobre as contribuições financeiras de parlamentares e ocupantes de 
cargos de confiança ou direção, em conseqüência de trabalho partidário.   Os 
salários extraordinários dos parlamentares, além dos mensais, deverão ser 
revertidos integralmente para o Comitê Central. 
 
         E – A administração financeira nos órgãos de direção: 
 
          164) Cada Comitê deverá eleger um Tesoureiro, quando possível 
diferente do Secretário de Finanças, e criar uma Comissão de Finanças, incluindo 
camaradas que não sejam do Comitê. É preciso romper com o preconceito com 
relação a esta importante tarefa dirigente. Administrar as finanças de um partido 
revolucionário é uma atividade política, mais do que sua dimensão burocrática. O 
Tesoureiro deve ser um quadro que, além de capacidade política e de 
conhecimento do Partido, possua uma ampla visão financeira de iniciativas e não 
um quadro burocrático que só recolhe e gasta dinheiro. O Secretário de Finanças 
trabalha junto com o Tesoureiro. O objetivo fundamental de ambos é 
incrementar as receitas financeiras do Partido. O Secretário de Finanças, além de 
responsável pela viabilização dos materiais e eventos para finanças, deve ocupar-
se do cadastramento dos militantes, a ampliação do círculo de amigos e 
simpatizantes que colaboram com o Partido. O Tesoureiro presta contas ao 
Secretário de Finanças e ao Comitê respectivo, através de balanços mensais de 
receitas e despesas.  
 
16) Agitação e propaganda; informação 
interna. 

165) Uma das principais atividades desenvolvidas pelas bases do PCB é o 
trabalho de agitação e propaganda junto às massas em seu local de atuação, 
pois é através da ação e divulgação política das análises e propostas do Partido 
que conseguimos congregar forças, convencer sobre nossas táticas, contribuindo 
para a organização da luta popular. 

 
166) A partir do momento que se estabelece essa relação 

militante/trabalho junto às massas, os militantes crescem politicamente com sua 
experiência e se firmam como referência política, forjando no coletivo um 
conhecimento atualizado e realista das especificidades e dificuldades de cada 
movimento. 
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167) Para tanto, ações como palestras, debates, seminários, passeatas, 

manifestações, colagens, panfletagens devem ser estimuladas, através das 
orientações das instâncias de direção no âmbito da base, no sentido da 
divulgação do Partido. Somado a isso é importante que todos os militantes do 
Partido se manifestem em sua área de atuação, buscando sempre enfrentar as 
polêmicas, o uso eficaz dos argumentos e uma conduta coerente e exemplar. A 
formação de bons agitadores de massa pressupõe o acúmulo de experiência na 
ação prática e de formação teórica, que deve ser sempre perseguida pelo 
militante, com o apoio de todo o coletivo partidário. 
 

A - O Papel do jornal: 
 
 168) A imprensa partidária é de suma importância para o esclarecimento 
dos militantes, para nivelar informações, para orientação política e divulgação 
das idéias do Partido. Um jornal é instrumento básico para o convencimento, 
recrutamento e, em conseqüência, para o crescimento do Partido. Deve ser uma 
prioridade para o coletivo partidário. 
  

169) Toda organização de base deve divulgar o jornal do Partido, 
IMPRENSA POPULAR,  procurando cumprir sempre com a cota de distribuição 
estabelecida. Esta tarefa é elemento de vital importância para o melhoramento 
da nossa organização pois pressupõe, para seu êxito, a disciplina de todos os 
organismos partidários na sua editoração, impressão e controle na distribuição e 
finanças. 

 
170) Uma das prioridades do PCB é, até o primeiro semestre de 2008, 

fazer do Imprensa Popular um jornal de periodicidade mensal, com a versão 
impressa sendo distribuída nacionalmente aos Comitês Regionais e diretamente 
aos assinantes. Para viabilizar esta meta, é fundamental vencer as seguintes 
etapas: 

 
a - consolidação do Imprensa Popular eletrônico em um sítio próprio, até 

dezembro de 2008; 
b - periodicidade bimestral: primeiro semestre de 2008; 
c - campanha de assinaturas: de abril a junho de 2008; 
d - periodicidade mensal com assinaturas: a partir de julho de 2008. 
 
171) O jornal Imprensa Popular, de responsabilidade do Comitê Central, 

será antes de tudo um organizador coletivo, tanto no sentido partidário como das 
lutas de massas. Seu caráter, sua linha editorial, suas pautas e a linguagem por 
ele usada estão subordinados ao público alvo definido para o recrutamento do 
PCB, destinando-se também ao debate e à formação política e cultural, à luta 
ideológica, ao exercício do internacionalismo proletário e, enfim, aos objetivos 
táticos e estratégicos do Partido.  

 
172) Os demais organismos partidários (bases e comitês intermediários) 

podem ter também seus meios de comunicação específicos, para traduzir a linha 
política nacional do Partido aos locais em que atuam. Mas o esforço nacional do 
PCB na questão da imprensa partidária deve ser a edição nacional do Imprensa 
Popular. No futuro, uma vez consolidado o jornal nacional, essas demais 
iniciativas poderão vicejar sem a dispersão de esforços, humanos e materiais.  
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173) É preciso ainda que o Partido coloque no seu horizonte de médio 

prazo a edição de uma Revista teórica, própria ou conjunta com o Fórum de 
Unidade dos Comunistas, em face das limitações de um jornal, mesmo que 
mensal, que acaba desatualizando-se rapidamente. A revista teórica, ao 
contrário, destina-se a promover grandes debates sobre temas candentes para a 
revolução, com ênfase em questões de princípios, filosóficas e estratégicas. 
 
 
 B – Informação Interna: 
 
 174) Um dos fatores pelos quais se pode medir a democracia em qualquer 
organização é a circulação interna de informações. Informação é poder. Num 
Partido como o nosso, a qualidade, a quantidade e a velocidade da informação 
são vitais. Quanto menos informação, mais caciquismo e centralização, menos 
eficiência, menos democracia, menos formação política.  
 
 175) Por isso, melhorar o fluxo de informações entre as Bases e os órgão 
de direção, num caminho de mão dupla, é fundamental para o conjunto do 
organismo partidário.  
 
 176) Nesse sentido, todas as informações que não sejam reservadas, 
desde as resoluções dos órgãos dirigentes a notícias, mobilizações e análises 
políticas de interesse da militância devem circular com a maior urgência possível, 
utilizando-se para isso os meios eletrônicos disponíveis.  
 
 177) A Secretaria de Organização do Comitê Central, articulando-se com 
outras Secretarias, distribuirá, ordinariamente, a cada mês e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, o BOLETIM NACIONAL DE 
INFORMAÇÃO DO PCB, com o título de O MILITANTE COMUNISTA, remetido, 
por meios eletrônicos, diretamente para os membros dos Comitês Regionais, que 
o repassarão imediatamente para os militantes do Estado. 
  
 
17) Preservação da organização partidária: 
 
 178) Há indícios, no âmbito mundial, de uma nova ofensiva do capitalismo 
contra os trabalhadores. Em várias partes do mundo, há tendência da burguesia 
de tentar limitar o direito de greve, criminalizar os movimentos sociais, aumentar 
os mecanismos de repressão e mesmo de restringir a liberdade partidária. 
 
 179) Mesmo no Brasil de hoje esta tendência começa a se revelar: 
limitação do direito de greve, reforma sindical para dividir e esvaziar os 
sindicatos, criação da Força Nacional, limitações à liberdade de organização 
partidária, criminalização da pobreza e dos movimentos sociais etc. 
 
 180) Levando em conta esta preocupação e considerando as recentes 
mudanças em nossa linha política, no que se refere à tática e à estratégia, é hora 
de começarmos a nos preocupar com o tema da preservação da organização 
partidária. Isto não significa adotar posturas de partido secreto ou clandestino, 
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mas de combater o liberalismo e preservar algumas atividades partidárias de 
maneira discreta.  
 
 181) As mudanças ocorridas na legislação que regulamenta os partidos 
políticos, com o fim da famigerada LOPP (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), são 
propícias para conjugarmos a legalidade institucional do partido com nossas 
tradições de organização. Uma das mudanças positivas é a desnecessidade do 
registro de todos os “filiados” na justiça eleitoral. Esta exigência, atualmente, é 
apenas para aqueles que podem vir a ter a tarefa partidária de disputar eleições. 
No recrutamento, porém, devemos orientar para a desfiliação dos militantes 
oriundos de outros partidos políticos formalizados junto à justiça eleitoral. 
 
 182) Esses cuidados com a preservação de quadros não se limitam à 
questão cartorial, da justiça eleitoral. A repressão do capitalismo cada vez mais 
se acirra, até mesmo na questão da sindicalização.  Assim sendo, esta 
preocupação deve ser levada para a organização por local de trabalho, cuja 
atuação junto às massas deve ser, quando necessária, discreta. Os quadros 
devem ser preservados para sua atuação partidária e até mesmo para possível 
participação em pleitos sindicais ou para a composição de CIPAS. 
 
 
18) Reinserção do Partido no movimento de massas: 
 
 183) O PCB precisa retomar a influência que teve no passado no 
movimento de massa, em especial no ambiente sindical. Enquanto não tivermos 
peso no mundo do trabalho, não haverá possibilidade de viabilização de uma 
central sindical efetivamente classista, muito menos da formação do bloco 
histórico. 
 
 184) O PCB precisa resgatar o papel histórico de partido de vanguarda 
junto ao movimento de massas, disputando sua hegemonia política e ideológica, 
sobretudo a direção do movimento operário. 
 
 185) É preciso estar atento o tempo todo para não confundir o movimento 
de massas com o Partido. Cada qual tem suas características, dinâmicas e 
objetivos. Nem o partido pode subsumir no movimento de massas, perdendo sua 
identidade e seu direito de ter uma ligação direta com as massas, como os 
movimentos sociais não podem ser tratados como aparelho do Partido, uma mera 
correia de transmissão. 
 
 186) O Partido adota como prioridade no movimento de massas o trabalho 
nos sindicatos de trabalhadores, procurando transformar grande parte de seus 
atuais militantes em dirigentes sindicais e privilegiando o recrutamento de novos 
militantes nessa área de atuação. 
 
 187) O trabalho no movimento sindical terá sempre como prioridade a luta 
pela filiação do sindicato a uma central ou movimento classista de que o PCB 
participe, no caso dos dias atuais, a Intersindical. A nossa política de alianças na 
categoria e os maiores dos nossos esforços devem estar subordinados a este 
objetivo.  
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 188) Mas, coerentemente com a defesa que fazemos da unicidade 
sindical (que implica o respeito às decisões soberanas e democráticas da 
categoria), o militante do PCB pode e deve participar de diretorias de entidades 
sindicais filiadas a outras centrais sindicais, desde que seja inviável a composição 
de chapa oposicionista, e que fique clara sua disposição de lutar dentro da 
direção da entidade, para que esta adote um outro rumo intersindical. Não faz 
sentido, entretanto, que o sindicalista organizado no PCB faça parte de direção 
de organização intersindical diferente daquela em que o PCB atua, pois no caso 
não se aplica a lógica da democracia na base de sua categoria. 
 
 189) O Comitê Central, ao estabelecer planos de metas e prioridades de 
ação política, não pode deixar de incluir o esforço para a reconstrução e o 
fortalecimento da UNIDADE CLASSISTA, no âmbito nacional, em coordenação 
com os Comitês Regionais, que devem ficar encarregados de construir a nossa 
corrente sindical no Estado.  
 
 190) Em consonância com nossos esforços de rearticulação da Unidade 
Classista, caberá ao Comitê Central organizar, até o final de 2008, uma 
Conferência Nacional Sindical, que terá a tarefa de atualizar a linha sindical do 
Partido e planejar ações que visem à reconstrução da UC, tendo como meta a 
realização de um Encontro Nacional da Unidade Classista em 2009. A Secretaria 
Sindical do PCB criará as condições para que a UNIDADE CLASSISTA mantenha 
um sítio eletrônico, para divulgar suas propostas e atividades, ainda no ano de 
2008. 
 
 191) Outra meta que deve ser atribuída ao Comitê Central, em articulação 
com os Comitês Regionais, é a conjugação do Plano Nacional de Organização 
do Partido com um Plano Nacional de Militância, que estabeleça as prioridades 
de presença de militantes do PCB em entidades do movimento de massa. Todos 
os militantes do PCB, sem distinção, devem ser instados a atuar em algum 
movimento social ou alguma entidade que tenha afinidade tanto com as 
características e condições pessoais de cada um como com relação à política 
geral do Partido. 
 

192) No caso dos sindicatos, por exemplo, estamos passando por uma fase 
propícia para vitórias eleitorais de chapas de oposição de esquerda, seja com 
chapas próprias ou em alianças no campo classista. Outra possibilidade é 
participar de renovações de direções atuais. Com a longa fase de refluxo por que 
passam as entidades sindicais, em função de uma conjuntura desfavorável desde 
os anos 90, há muitas diretorias sem qualquer representatividade nas bases, que 
vêm sendo reeleitas em chapas únicas, sobretudo nas entidades de trabalhadores 
da iniciativa privada, e não têm qualquer pequena vitória para capitalizar junto 
às bases. Pelo contrário, em muitos dos casos, essas direções defasadas 
apresentam um saldo sindical devedor no período de seu mandato. 
 
 193) A nossa prioridade de atuação no movimento operário e sindical, fruto 
de nossa correta compreensão acerca da questão da centralidade do trabalho, 
não pode levar-nos a subestimar outros movimentos sociais. Dentre todos eles, 
cada qual com sua importância, destacam-se o movimento negro e o movimento 
feminista, por terem mais a ver, em relação a outros movimentos, com a 
discriminação no mundo do trabalho e na sociedade em geral. Os comunistas 
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têm importante papel a desempenhar nesses movimentos, principalmente para 
evitar que descambem para o corporativismo e para a subestimação da 
contradição fundamental da sociedade, que é entre o capital e o trabalho e não 
entre homens e mulheres, negros e brancos, etc. 
 
 194) Assim sendo, o Comitê Central coordenará a articulação de nossos 
militantes que atuam nessa área, criando dois coletivos ligados a ele, para atuar 
em nível nacional, com as características de fração nacional: o Coletivo de 
Mulheres Ana Montenegro, para coordenar nossa atuação no movimento 
feminino, e o Coletivo Minervino de Oliveira, para fazê-lo no movimento 
negro. De modo a organizar estes coletivos, discutindo suas bases programáticas 
específicas, planejando suas ações e criando-se uma Coordenação para dirigi-los, 
em conjunto com o Comitê Central, o CC deverá promover, até o fim de 2009, 
um Ativo Nacional do Movimento Feminino e um Ativo Nacional do Movimento 
Negro. 
 
 
19) União da Juventude Comunista: 
 
 195) Foi positiva a reorganização da União da Juventude Comunista, mais 
uma acerto político nosso, após a realização do XIII Congresso. 
 
 196) É preciso aprofundar, no âmbito partidário, um debate sobre a relação 
do Partido e a UJC. 
 
a) a UJC é a organização juvenil do PCB ligada orgânica, política e 
ideologicamente ao Partido, sendo por ele dirigida. 
b) todos os militantes do partido que integram a UJC devem estar organizados 
em um organismo de base do Partido. 
c) a contribuição ou cotização financeira do jovem militante comunista, membro 
do PCB, é para o partido. O que não significa que deixe de contribuir para UJC. 
d) a existência das Coordenações (nacional e estaduais) da UJC não substitui as 
respectivas Secretarias de Juventude do partido, devendo ser realizado um 
trabalho em conjunto, viabilizando o acompanhamento da Secretaria de 
Juventude. 
 

197) Precisam ficar claras também as questões ligadas aos jovens 
militantes e não militantes da UJC, já que esta é uma organização mais ampla 
que o Partido, destinada a atuar junto ao movimento de massas. Como princípio, 
não é obrigatório que todo jovem militante do Partido pertença à UJC e nela 
milite, caso sua atuação política em outra área necessite de dedicação integral.   
Por outro lado, todo militante partidário que atue na UJC tem que estar 
organizado numa Base do PCB. A UJC, assim, deve ser entendida como uma 
organização auxiliar do trabalho partidário, um instrumento para nos aproximar 
da juventude, um celeiro para o recrutamento.  

 
198) A UJC, entretanto, não pode limitar sua atuação a esta tarefa 

partidária, até porque nem todos os jovens alcançados por sua ação ingressarão 
no nosso Partido. Além de atuar no movimento estudantil, ela também tem 
importante papel a desempenhar na área cultural, na solidariedade 
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internacionalista, na unidade dos comunistas e na conscientização e 
organização de jovens trabalhadores.  

 
199) Por sinal, o trabalho da UJC junto à juventude trabalhadora - 

rompendo com a limitação tradicional de restringir o trabalho político entre 
jovens apenas ao universo do movimento estudantil - é um diferencial do partido 
revolucionário, centrado no mundo do trabalho e na luta de classe, portanto, o 
jovem trabalhador deve ser uma prioridade da UJC. 

 
 200) Para estreitar a relação entre os objetivos do PCB e da UJC, os 

órgãos de direção do Partido devem convidar representantes da UJC para 
algumas reuniões, em sua jurisdição, com direito a voz, toda vez que for 
debatido um tema ligado à juventude ou outro assunto relevante, de natureza 
política, em que seja importante o envolvimento da organização juvenil. 

 
201) Para aprofundar a discussão sobre as questões ligadas à UJC, 

previamente ao 14º Congresso Nacional do Partido, deverá o Comitê Central do 
Partido, até o final de 2008, realizar um ATIVO NACIONAL DA JUVENTUDE 
COMUNISTA, precedido de debates em torno de Teses, elaboradas pela 
Secretaria de Juventude do CC e apreciadas pela CPN do PCB. No segundo 
semestre de 2009, deverá ser realizado o Congresso da UJC. 
 
 
20) A participação do PCB em eleições: 
 
 202) Este é um tema em que o PCB tem tido uma trajetória errática, 
pendular. Em nossa história, o Partido já subestimou as eleições e já as 
privilegiou, em vários momentos distintos, não apenas em função da conjuntura 
e do grau das liberdades democráticas, mas do próprio debate interno, 
conceitual, sobre este importante tema. 
 
 203) Nos últimos Congressos, temos procurado atingir um ponto de 
equilíbrio nesta questão, como foi o caso do XIII Congresso que estabeleceu: 
 

“O parlamento burguês é um campo de luta importante para a construção 
da contra-hegemonia socialista e comunista, para o apoio às lutas 
populares e para a denúncia dos desmandos e desvios gerados pelo 
capitalismo. Pelas características do Estado e da formação social brasileira, 
no entanto, não se pode atribuir à luta parlamentar um papel central ou 
prioritário, entre os diversos elementos que compõem a estratégia 
revolucionária do PCB”. 

 
 204) Não obstante estas declarações de intenções, as eleições no Brasil, 
ocorrendo de dois em dois anos, trazem-nos problemas anualmente. Nos anos 
ímpares, às vésperas dos prazos de registros eleitorais, com o assédio de 
candidatos e de grupos políticos para se “filiarem” ao Partido e registrarem 
“diretórios” cartoriais. Nos anos pares, nas épocas de convenções e campanhas, 
para manter a coerência política e a organização partidária funcionando. 
 
 205) Não disputar as eleições é abrir mão de um importante espaço para a 
afirmação de nossa linha política, para a disputa ideológica e o fortalecimento do 



 40
Partido. Trata-se, então, de disciplinar do ponto de vista orgânico a 
participação do Partido no processo eleitoral. As linhas gerais dessas orientações 
político-organizativas encontram-se na Resolução Política do Comitê Central, de 
agosto deste ano: 
 

• Nossos objetivos políticos prioritários nas eleições são marcar a identidade 
do PCB, divulgar nossas propostas políticas e consolidar lideranças 
regionais. 

 
• Nosso objetivo eleitoral prioritário é a eleição de parlamentares próprios, 

quando coincidirem os seguintes fatores: 
 

• existência de um partido real na jurisdição; 
 

• candidato com comprovada militância política e social, compatível com o 
ideário do PCB; 
 

• as campanhas eleitorais do PCB deverão gerar finanças próprias, captando 
recursos junto à sociedade. 

  
206) Além dessas orientações gerais, devem ser acrescentados os 

seguintes princípios para a participação do PCB nas eleições: 
 
 - não permitir que as campanhas eleitorais dissolvam a direção e as bases 
do Partido, o que implica na criação de Comitês Eleitorais com composição 
diferente das direções partidárias, inclusive com a ampliação com aliados e 
simpatizantes do Partido, na medida em que a campanha eleitoral extrapola as 
fronteiras de nossa organização; 
 
 - não misturar as contas (receitas e despesas) das campanhas com aquelas 
do Partido e, mais do que isso, não usar recursos partidários próprios em 
campanhas eleitorais, adotando como regra que se uma determinada candidatura 
não tem condições de se auto-sustentar por sua inserção social, não deve ser 
colocada na disputa. 
 
21) O internacionalismo proletário: 
 
 207) Com o agravamento da agressividade do capital e o início do ascenso 
do movimento de massas e da resistência dos povos contra o imperialismo, a 
solidariedade internacionalista se coloca na ordem do dia para o militante 
comunista. 
 
 208) Além de o Comitê Central criar uma Secretaria específica para cuidar 
da solidariedade internacional (ou uma Subsecretaria ligada à Secretaria de 
Relações Internacionais), os Comitês Regionais devem também colocar este tema 
na ordem do dia, seja com a criação de uma Secretaria ou Fração específica. O 
importante será o envolvimento da militância na solidariedade, que assume para 
nós uma importância múltipla, pois ao mesmo tempo em que contribui para a 
luta tanto nos outros países como no nosso, será um dos principais fatores do 
crescimento do PCB, na medida em que ocupemos este grande espaço vazio, 
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entre a vacilação da esquerda que sustenta o governo Lula e o esquerdismo de 
setores da esquerda oposicionista. 
 
 209) As tarefas principais neste campo são o fortalecimento das entidades 
específicas de solidariedade principalmente a Cuba, mas também ao Haiti, à 
Venezuela, à Palestina, ao Iraque e a outros povos em luta ou agredidos pelo 
imperialismo e a criação das Subsedes Estaduais da recém fundada Casa da 
América Latina.  
 
 210) Além do mais, o exercício do internacionalismo proletário é um campo 
fértil para o recrutamento e para o trabalho de frente com aliados, simpatizantes 
e forças políticas comunistas ou socialistas. Devemos ligar o trabalho de 
solidariedade ao nosso esforço de estreitamento da unidade de ação dos 
comunistas. Esta é uma tarefa que deve ser prioritária para o Fórum de Unidade 
dos Comunistas. 
 
 211) O internacionalismo proletário, no nosso caso, não pode limitar-se às 
atividades das entidades listadas. O Partido deve fazer um trabalho político com 
as colônias de imigrantes no Brasil, privilegiando aquelas nacionalidades cujos 
países carecem hoje de mais solidariedade (como é o caso das dezenas de 
milhares de bolivianos que vivem e trabalham em São Paulo) e aquelas 
nacionalidades com laços culturais com o Brasil, por conseqüência com o PCB, 
como é o caso notadamente dos paraguaios, uruguaios, argentinos, portugueses 
e italianos. Ainda neste campo, é preciso que o Comitê Central aprofunde a 
discussão sobre a forma de organização dos comunistas estrangeiros que 
residem em nosso país. 
 
22) A Unidade dos Comunistas: 
  
 212) A unidade comunista não é um movimento tático, em função de 
fatores conjunturais, muito menos um expediente de cooptação ou meramente 
de propaganda. É a necessidade histórica da luta de classes na estratégia da 
revolução brasileira, o núcleo duro do Bloco Histórico. 
 
 213) A criação do Fórum de Unidade dos Comunistas, em 2005, significou 
um passo importante na construção da unidade dos comunistas revolucionários, 
expressão que seria redundância não fora o fato de que hoje partidos ditos 
comunistas esmaecem a luta de classes. O espaço comum de luta e reflexão 
política criado pelo Partido Comunista Brasileiro, pela Corrente Comunista Luiz 
Carlos Prestes (CCLCP) e pela Refundação Comunista (RC) se impôs como um 
fato novo e importante na esquerda brasileira, angariando a simpatia e a 
solidariedade de inúmeros revolucionários independentes, que encontraram no 
Fórum UC um ambiente propício ao debate das idéias. Em abril de 2008, em 
Florianópolis (SC), o Fórum UC já estará realizando seu IV Encontro Nacional. 
 
 214) Em função de seu acúmulo político consolidado sobre o tema, é 
natural que o PCB tenha mais determinação em contribuir para que a unidade de 
ação dos comunistas revolucionários possa converter-se também, no momento 
adequado, em unidade orgânica. Mas entendemos que o ritmo deve ser adaptado 
ao das demais forças que compõem o Fórum, que pode e deve ser ampliado a 



 42
outras organizações que se identifiquem com o novo manifesto a ser 
apresentado pelo Fórum, no início de 2008.  
 
 215) Mas no entendimento de que a unidade de ação é um pré-requisito 
para a desejável e possível unidade orgânica, os Comitês Regionais devem 
colocar a questão da unidade dos comunistas em sua ordem-do-dia, no sentido 
de, onde for possível, criar as Seções regionais do Fórum de Unidade dos 
Comunistas, na base de um programa de lutas unitário. 
 
 
23) Estatuto: 
 
 216) O Estatuto do partido deverá ser alterado após a realização da 
Conferência Nacional de Organização e devidamente publicado e registrado nos 
órgãos competentes até o primeiro semestre de 2008. A Conferência delega 
poderes ao Comitê Central para promover as alterações adequadas e 
necessárias, para adaptar as normas estatutárias às resoluções que o evento vier 
a adotar na questão da organização. A alteração de que se trata aqui terá 
vigência a partir da publicação, mas será submetida ao referendum do XIV 
Congresso Nacional do PCB. 
 
 217) Com base nos princípios estabelecidos no Estatuto, poderá o Comitê 
Central elaborar um Regimento Interno Nacional, para regulamentar alguns 
dispositivos estatutários. Este regimento será obrigatório para o conjunto do 
Partido, como parte integrante do Estatuto. 
 
24) Principais prioridades políticas do PCB em 2008: 
 

- Fortalecimento e ampliação do Fórum de Unidade dos Comunistas; 
- Implantação da Unidade Classista e o fortalecimento da Intersindical; 
- Consolidação da União da Juventude Comunista; 
- Constituição de Seções Estaduais da Casa da América Latina; 
- Eleições Municipais 2008; 
- Consolidação do Imprensa Popular; 
- Organização e implantação de um censo partidário; 
- Formulação e implantação de um plano nacional de formação, incluindo 

materiais de apoio e orientação; 
- Diminuir a defasagem entre as resoluções e formulações partidárias e a 

organização e ação prática do Partido nas diversas regiões do país; 
- Desenvolvimento da campanha “Nenhum direito a menos! Avançar nas 

conquistas!”. 
- Participação ativa e unitária nas lutas sociais buscando o fortalecimento e 

unidade de um pólo de oposição à esquerda do governo Lula; 
- Consolidação de uma política de organização da militância do PCB no 

movimento comunitário.  
 
25) Um Plano Nacional de Organização: 
 
 218) A partir dos debates da Conferência Nacional de Organização, o 
Comitê Central deverá elaborar, até junho de 2008, um Plano Nacional de 
Organização, centrado numa política de concentração de esforços partidários. 
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 219) Os critérios para esta política de concentração serão ditados 
principalmente pela centralidade do trabalho, levando-se em conta a estrutura de 
classes e o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo no Brasil, 
procurando potencializar a ação política do Partido nas regiões e ramos do capital 
onde mais se pode agudizar a luta de classes. 
 
 220) Na elaboração do Plano Nacional de Organização, o Comitê Central 
não pode prescindir da participação dos Comitês Regionais. Nesse sentido, a 
primeira etapa do Plano estará a cargo dos Comitês Regionais, que apresentarão 
ao CC o mapeamento detalhado das regiões com potencial estratégico de 
organização de trabalhadores, com ênfase nas grandes empresas, na perspectiva 
da luta de classe.  
 
 221) Tendo em vista a necessidade de realização de diversos Encontros e 
Ativos Nacionais das diversas frentes de atuação do PCB, aqui apontados, e 
considerando as dificuldades materiais e a necessidade de os debates não serem 
especializados, o Comitê Central deve considerar a possibilidade de promover, 
nos mesmo local e datas, no início do mês de dezembro, um único evento em 
que todos os militantes presentes possam discutir todos os principais temas 
dessas áreas de atuação: SINDICAL, JUVENTUDE, SOLIDARIEDADE 
INTERNACIONAL, MOVIMENTO DE BAIRROS, MULHERES E NEGROS.   
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