Síntese histórico documental dos partidos políticos no Piauí
O regime partidário no Brasil registra, desde a época do Império até hoje, um
histórico de alternância entre bipartidarismo e pluripartidarismo. O último período bipartidário
ocorreu no período de governo militar e foi suprimido pela Lei nº 6.769/79, que restabeleceu,
também, o regime pluripartidário, com algumas limitações na autonomia dos partidos políticos.
Tais limitações foram removidas ante a consagração do princípio da autonomia
partidária na Constituição Federal de 1988 e a publicação da Lei nº 9.096/95, que estabeleceu a
natureza jurídica de direito privado para as agremiações partidárias e tornou livre a criação, fusão e
incorporação entre partidos políticos.
A síntese histórica aqui apresentada tem como foco os partidos políticos
atualmente em funcionamento no Estado do Piauí, que foram criados e ou recriados sob a tutela das
Leis nºs 6.767/79 e 9.096/95, e traz um relato sistemático dos momentos relevantes da vida dessas
agremiações visando proporcionar aos consulentes uma vista panorâmica da história partidária
recente e despertar a curiosidade para investigações mais aprofundadas sobre o tema.
Esta síntese foi elaborada a partir de consultas realizadas ao acervo de
documentos físicos e sistemas informatizados de dados partidários do TRE-PI; sistema SGIP de
anotações partidárias da Justiça Eleitoral; bibliotecas públicas locais; consultas aos diretórios
estaduais e entrevistas com representantes partidários; sites da Câmara e do Senado Federal; site do
TSE; sites dos partidos políticos bem como documentos partidários fornecidos por representantes
estaduais das agremiações partidárias em foco.

PMDB – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PMDB – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
corresponde ao antigo MDB-Movimento Democrático Brasileiro. No final do ano de 1965 o
governo militar decretou o Ato Institucional nº 2, que extinguiu os partidos políticos vigentes,
suprimiu o regime pluripartidário e institui o bipartidarismo ao permitir a criação de apenas dois
partidos para dar legitimidade política ao regime de governo; no caso, os partidos: MDBMovimento Democrático Brasileiro e a ARENA-Aliança Renovadora Nacional. Durante o período
bipartidário o MDB funcionou como partido de oposição ao governo e abrigou sob sua bandeira a
maior parte dos integrantes dos demais partidos de viés oposicionista que haviam sido banidos pelo
AI nº 2. Com a volta do pluripartidarismo a partir do final de 1979 e inicio de 1980, o MDB se
adequou à nova legislação partidária e passou a ter a denominação de PMDB, que possui até hoje.
O registro provisório do PMDB foi deferido pelo TSE na data de 06.05.1980 – Res. TSE nº 10.841,
e o registro definitivo em 30.06.1981– Res. TSE nº 11.042.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PMDB atua no Piauí desde a época em que se chamava MDB e a partir de
março de 1980 passou a atuar com a denominação de PMDB. Seu primeiro órgão de direção
partidária estadual com a denominação PMDB anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória

protocolizada pelo secretário estadual do partido que recebeu o protocolo nº 406, de 21.03.1980, foi
despachada pelo presidente do TRE em 24.03.1980 e anotada em 26.03.1980. - confira
documentos.

PT– PARTIDO DOS TRABALHADORES
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PT – PARTIDO DOS TRABALHADORES tem sua origem vinculada aos
movimentos grevistas de trabalhadores ocorridos no final da década de 1970 e inicio de 1980,
principalmente na região do abc paulista, e obteve seu registro provisório no TSE em 01.12.1980 –
Res. TSE nº 10.965 e o registro definitivo em 11.02.1982 – Res. TSE nº 11.165. O partido foi
criado acomodando diversas correntes ideológicas de viés socialista e, posteriormente, algumas
dessas correntes internas serviram de base para a formação dos partidos PSTU, PCO e PSOL.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PT chegou ao Piauí na fase de formação da sigla, por iniciativa de membros do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Floriano – Piauí. Esse feito despertou simpatia
no meio acadêmico da Capital e contribuiu para a junção dos esforços que culminaram na fundação
do partido no Estado.
O primeiro órgão de direção partidária estadual do PT anotado no TRE-PI foi
uma comissão provisória designada na reunião da executiva regional do partido ocorrida em
13.04.1981, na qual foram escolhidos um agricultor e um sociólogo (professor universitário) para,
respectivamente, presidente e vice-presidente estadual, que recebeu o protocolo nº 520, de
07.04.1981– confira documentos.

PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO foi criado no ano de
1945 e banido durante governo militar. Foi recriado no ano de 1980 e obteve seu registro provisório
no TSE em 12.05.1980 – Res. TSE nº 10.843. O registro definitivo foi obtido mediante decisão em
embargo de declaração proferida pelo Pleno do TSE em 03.11.1981 – Res. TSE nº 11.120 que
modificou a decisão proferida na data de 08.10.1981 - Res. TSE nº 11.100. O PTB incorporou os
partidos PSD-Partido Social Democrático em 20.02.2003 – Res. TSE nº 21.350 e o PAN-Partido
dos Aposentados da Nação em 15.03.2007 – Res. TSE nº 22.519. A incorporação do PAN foi
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal na data de 19.09.2007 ao não conhecer Agravo de
Instrumento no Recurso Extraordinário nº 666.372-1.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PTB retornou ao Piauí na fase de expansão da sigla e seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada durante a 5ª

reunião da executiva nacional, que foi protocolizada sob o nº 1.057, de 13.07.1981, e anotada em
29.07.1981 – confira documentos.

PDT – PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
ORGANIZAÇÃO E REGITRO-TSE:
O PDT – PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA foi formado no ano
de 1980 por ocasião da recriação do PTB e após decisão judicial que pôs fim à disputa entre
lideranças desses dois partidos pelo direito de utilização da sigla histórica PTB. O registro
provisório do PDT no TSE foi deferido em 16.09.1980 - Res. TSE nº 10.899, e o registro definitivo
em 10.11.1981 – Res. TSE nº 11.123.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PDT chegou ao Piauí na fase de expansão da sigla e seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória encaminhada pelo
presidente estadual que recebeu o protocolo nº 18.191, de 11.11.1981, e foi anotada em 19.11.1981
– confira documentos.

PCdoB – PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
A sigla e o partido PCdoB – PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL foram
criados no ano de 1962 em face de divergências ocorridas no âmbito interno do PCB, que por sua
vez havia sido fundado no ano de 1922 com a denominação PCB-Partido Comunista do Brasil.
Ambos partidos foram banidos durante o período de governo militar. O PCdoB foi recriado a partir
do ano 1985 e obteve seu registro provisório no TSE na data de 07.04.1987 – Res. TSE nº 13.609.
O registro definitivo foi deferido na data de 23.06.1988 – Res. TSE nº 14.323.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PCdoB retornou ao Piauí no ano de 1986, na fase de recriação da sigla, e seu
primeiro órgão de direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória
designada pela executiva nacional, que foi protocolizada pelo presidente estadual sob nº 574, de
20.02.1986 e constou na ata da 7ª Seção do Pleno do TRE-PI – confira documentos.

PCB – PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PCB – PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO foi fundado no ano de 1922

com o nome de PCB–Partido Comunista do Brasil; foi posto na ilegalidade no ano de sua
fundação; voltou à legalidade no ano de 1927; permaneceu desarticulado durante o período de
governo do Estado Novo e foi reorganizado por volta do ano de 1945. No ano de 1947 foi
novamente posto na ilegalidade e a partir de 1960 foi articulada sua volta à legalidade outra vez. No
ano de 1962 ocorreram divergências ideológicas internas no PCB que resultaram na formação da
sigla e partido PCdoB-Partido Comunista do Brasil e na alteração da denominação original PCB,
que passou a ser PCB-Partido Comunista Brasileiro, numa tentativa estratégica de desvincular a
sigla histórica PCB do estigma de sucursal da antiga URSS-União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, que lhe fora atribuída por seus adversários, bem como, fomentar a formação de uma
imagem de cunho mais nacionalista perante a sociedade da época. Com este último nome e sigla o
PCB foi recriado no ano de 1987, obteve o registro provisório no TSE na data de 17.12.1987 – Res.
TSE nº 14.026 e o registro definitivo em 06.03.1990 – Res. TSE nº 16.285. Pouco tempo após
obter o registro definitivo a direção nacional do partido solicitou que sua nomenclatura fosse
alterada de PCB para PPS-Partido Popular Socialista e que fossem convalidados todos os atos
praticados sob a denominação PCB, o que foi deferido pelo TSE na data de 19.03.1992 – Res. TSE
nº 17.930. Tais alterações desencadearam divergências entre integrantes da agremiação histórica
que foram resolvidas somente na justiça e motivaram a cisão dessa sigla em dois partidos: o próprio
PPS que herdou o registro definitivo obtido quando ainda possuía o nome de PCB, e o atual PCBPartido Comunista Brasileiro, que obteve perante o TSE um novo registro provisório em
19.08.1993 – Res. TSE nº 252 e um novo registro definitivo na data de 09.05.1996- Res. TSE nº
19.550.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PCB retornou ao Piauí no ano de 1986, na fase de recriação da sigla e antes de
mudar sua denominação para PPS. Seu primeiro órgão e direção partidária estadual anotado no
TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela executiva nacional, que foi protocolizada sob
nº 1438, de 04.04.1986, constou na ata da 23ª Seção do Pleno do TRE-PI e foi anotada em
22.04.1986 – confira documentos.

PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO foi criado no ano de 1947 e
banido durante o governo militar. Foi recriado a partir do ano de 1985, obteve seu registro
provisório no TSE em 21.04.1987 – Res. TSE nº 113.617, e o registro definitivo em 01.07.1988 –
Res. TSE nº 14.359.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PSB retornou ao Piauí na fase de formação da sigla e seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela
executiva nacional, que recebeu o protocolo nº 2200, de 26.08.1987 e foi despachada pelo
presidente do TRE em 28.08.1987 - – confira documentos.

PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO surgiu no ano de 1985 e obteve seu
registro provisório no TSE na data de 26.11.1987 – Res. TSE nº 13.976. O registro definitivo foi
deferido na data de 29.03.1990 – Res. TSE nº 16.357.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PSC chegou ao Piauí ano de 1988, na fase de expansão da sigla e seu primeiro
órgão de direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada em
reunião extraordinária da executiva nacional que recebeu o protocolo nº 2136, de 25.04.1988 –
confira documentos.

PMN – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PMN – PARTIDO A MOBILIZAÇÃO NACIONAL foi criado no ano de
1989, inobstante sua organização tee sido iniciada a partir de 1984. Seu registro provisório no TSE
foi deferido em 30.06.1989 – Res. TSE nº 15.381 e o registro definitivo em 25.10.1990 – Res. TSE
nº 17.021.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PMN chegou ao Piauí na fase de expansão da sigla e seu primeiro órgão de
direção estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela executiva
nacional, que recebeu o protocolo nº 187, de 12.01.1990 e foi despachada pelo presidente do TRE
em 16.01.1990 – confira documentos.

PTdoB - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PTdoB – PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL surgiu no ano de 1989
em face de divergências ocorridas no âmbito interno do PTB. O partido obteve seu registro
provisório no TSE em 03.12.1991 – Res. TSE nº 17.729 e o registro definitivo em 11.10.1994 –
Res. TSE nº 244.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PTdoB chegou ao Piauí na fase de formação da sigla e seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela
executiva nacional, que recebeu o protocolo nº 1053, de 29.03.1990, foi despachada pelo presidente

do Tribunal e anotada em 30.03.1990 – confira documentos.

PV – PARTIDO VERDE
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PV - PARTIDO VERDE foi organizado a partir do ano de 1986 e seu registro
provisório foi deferido pelo TSE na data de 20.08.1991 – Res. TSE nº 17.578. O registro definitivo
foi deferido em 30.03.1993 – Res. TSE nº 243.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PV chegou ao Piauí na fase de expansão da sigla e seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela
executiva nacional, que recebeu o protocolo nº 1210, de 17.03.1992, foi despachada pelo presidente
do Tribunal e constou na ata da 14ª Seção do Pleno do TRE-PI – confira documentos.

PPS – PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PPS – PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, antes de adotar esta
nomenclatura possuía a denominação PCB-Partido Comunista Brasileiro. O PCB, após ser
recriado no ano de 1987 e obter o registro definitivo no TSE no ano de 1990 – Res. TSE nº 16.825,
solicitou, por meio da direção nacional, alteração do nome e sigla para PPS, bem como a
convalidação de todos os atos praticados sob a denominação PCB, o que foi deferido pelo TSE em
19.03.1992 – Res. nº 17.930. Tais mudanças desencadearam divergências internas ao partido que só
foram resolvidas na justiça e terminaram por motivar a cisão do PCB em dois partidos: o próprio
PCB, que teve de buscar outro registro no TSE e obteve novo registro definitivo em 09.05.1996 Res. TSE nº 19.550; e o PPS, que permaneceu com o registro definitivo obtido quando ainda se
chamava de PCB.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PPS, tão logo foi deferida a mudança de sua nomenclatura anterior (PCB),
comunicou essa alteração ao TRE-PI e requereu a anotação de uma comissão estadual provisória
com a nova denominação (PPS). Seu primeiro órgão de direção partidária estadual anotado no
TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela executiva nacional, que recebeu o protocolo nº
1634, de 07.04.1992 e constou na ata da 20ª Seção do Pleno do TRE-PI - confira documentos.

PP - PARTIDO PROGRESSISTA

ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PP – PARTIDO PROGRESSISTA surgiu da fusão de partidos que já existiam.
No ano de 1993 o PDS-Partido Democrático Social (antiga ARENA) fundiu-se com o PDCPartido Democrata Cristão para formar o PPR-Partido Progressista Reformador e o PST–
Partido Social Trabalhista incorporou o PTR–Partido Trabalhista Renovador formando o PP –
Partido Progressista. Em 1995 o PPR fundiu-se com o PP e formaram o PPB–Partido
Progressista Brasileiro que teve seu pedido de imediato funcionamento e registro no TSE deferido
em 16.11.1995 – Res. TSE nº 19.386. Por ocasião da adequação do estatuto do PPB à Lei nº
9.096/95, foi deferido, também, a mudança na sua nomenclatura, que passou de PPB para PPPARTIDO PROGRESSISTA, sua denominação atual.
.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PP passou a atuar no Piauí com essa denominação antes de sua fusão com o
PPR, e seu primeiro órgão de direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão
provisória protocolizada pelo presidente nacional sob nº 2814, de 08.06.1993, que constou na ata da
38ª Seção do Pleno do TRE-PI – confira documentos.

PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
surgiu a partir do ano de 1992 em face de divergências ocorridas entre correntes ideológicas
internas do PT dentre estas correntes a “convergência socialista”, que culminaram na formação do
PRT-Partido Revolucionário dos Trabalhadores. O PRT obteve o registro provisório perante o
TSE na data de 08.06.1993 – Res. TSE nº 19.135 e cerca de um mês depois solicitou alteração em
sua nomenclatura, o que foi deferido em 30.09.1993, pelo TSE, data a partir da qual passou a ter a
denominação de PSTU. O registro definitivo do PSTU foi deferido pelo TSE na data de 19.12.1995
– Res. TSE nº 19.420.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PSTU chegou ao Piauí na fase de expansão da sigla e seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela
executiva nacional do partido, protocolizada pelo presidente estadual sob nº 1932, de 03.05.1994 –
confira documentos.

PRP – PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PRP – PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA tem sua origem no
antigo PRP-Partido Republicano Paulista, que foi fundado na época do Império e extinto no
período do governo do Estado Novo. O PRP atual foi criado no ano de 1989 e teve seu registro
provisório deferido pelo TSE na data de 17.08.1989 – Res. TSE nº 15.467. O registro definitivo foi
deferido em 29.10.1991 – Res. TSE nº 17.670.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PRP chegou ao Piauí no ano de 1995, na fase de expansão da sigla, e seu
primeiro órgão de direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória
designada pela executiva nacional, que recebeu o protocolo nº 2909, de 11.05.1995 e constou na ata
da 32ª Seção do Pleno do TRE-PI – confira documentos.

PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO foi
criado em face de divergências ocorridas por ocasião da fusão do PTR-Partido Trabalhista
Renovador com o PST-Partido Social Trabalhista no ano de 1993. O PRTB obteve seu registro
provisório no TSE na data de 28.03.1995 – Res. TSE nº 19.922, e o registro definitivo em
18.02.1997 – Res. TSE nº 19.785.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PRTB chegou ao Piauí no ano de 1997, na fase de expansão do partido e seu
primeiro órgão de direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória
designada pela executiva nacional, que recebeu o protocolo nº 6278, de 03.10.1997 e constou na ata
da 70ª Seção do Pleno do TRE-PI – confira documentos.

PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PSDC – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO foi formado por
dissidentes do PDC-Partido Democrata Cristão. O PDC foi banido pelo governo militar, e após
ser recriado no ano de 1985, fundiu-se com o PDS-Partido Democrático Social no ano de 1993, o
que gerou resistência entre parte de seus dirigentes. No ano de 1995 os dissidentes organizaram
outro partido e requereram e registro provisório no TSE com a denominação de PDC-Partido
Democrata Cristão, todavia, no curso do tramite processual solicitaram alteração na denominação
de PDC para PSDC, o que também foi deferido na data de 17.08.1985 – Res. TSE nº 19.333. O
registro definitivo do PSDC foi deferido pelo TSE na data de 05.08.1997 – Res. TSE nº 19.891.

REGISTRO NO TRE-PI:
O PSDC chegou ao Piauí na fase de expansão da sigla e seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela
executiva nacional que recebeu o protocolo nº 6430, de 07.10.1997 e constou na ata da 36ª Seção
do Pleno do TRE-PI – confira documentos.

PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL foi criado no ano de 1994 e obteve seu
registro provisório no processo de registro provisório nº 264, deferido pelo TSE na dada de
19.12.1994. O registro definitivo foi deferido na data de 02.06.1998 – Res. TSE nº 20.211.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PSL chegou ao Piauí na fase de expansão da sigla e seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela
executiva nacional que recebeu o protocolo nº 653, de 02.02.1998 e constou na ata da 2ª Seção do
Pleno do TRE-PI – confira documentos.

PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIABRASILEIRA foi criado
no ano de 1988 em face de dissidências ocorridas no âmbito interno do PMDB. O partido obteve
seu registro provisório no TSE na data de 06.07.1988 – Res. TSE nº 14.366, e o registro definitivo
em 24.08.1989 – Res. TSE nº 15.494.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PSDB chegou ao Piauí na fase de formação da sigla logo após o deferimento do
registro provisório no TSE. Seu primeiro órgão de direção partidária estadual anotado no TRE-PI
foi uma comissão provisória designada pela executiva nacional, que recebeu o protocolo nº 4214,
de 29.07.1988 e constou na ata da 54ª Seção do Pleno do TRE-PI – confira documentos.

PHS – PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PHS – PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE foi formado com o
nome de PSN-Partido Solidarista Nacional e com esta denominação obteve o registro provisório
no TSE em 19.09.1995 - Res. TSE nº 19.351. O registro definitivo foi deferido em 20.03.1997 –
Res. TSE nº 19.825. Neste mesmo ano a direção nacional do partido solicitou ao TSE a alteração na
denominação para PSN-Partido da Solidariedade Nacional, o que foi deferido em 19.02.1998 –
Res. TSE nº 20.097. Posteriormente, nova alteração na nomenclatura foi solicitada ao TSE, o que
foi deferido em 30.05.2000 – Res. TSE nº 20.636, quando a agremiação passou a ter a denominação
de PHS-ARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PHS chegou ao Piauí na fase de expansão da sigla, quando ainda se chamava
PSN, e seu primeiro órgão de direção partidária estadual com a denominação PHS anotado no
TRE-PI consistiu da renovação da vigência da última comissão provisória anotada sob a
denominação anterior (PSN) requerida pelo presidente estadual do partido, que recebeu o protocolo
nº 15.196, de 15.08.2000 e constou da ata da 81ª Seção do Pleno do TRE-PI – confira documentos.

PTC – PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PTC – PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO mudou de nome duas vezes
até adotar a atual denominação. Primeiramente se chamou PJ – Partido da Juventude e com esta
denominação obteve o registro provisório no TSE em 03.12.1987 – Res. TSE nº 13.992.
Aproximadamente um ano após obter o registro provisório foi solicitada a alteração da
denominação PJ para PRN – Partido da Reconstrução Nacional, o que foi deferido em
11.05.1989 – Res. TSE. Nº 15.244. Sob a denominação de PRN o partido obteve o registro
definitivo no TSE em 22.02.1990 – Res. TSE nº 16.281. Posteriormente, foi solicitada nova
mudança na nomenclatura, que foi deferida pelo TSE na data de 24.4.2001 – Res. TSE 20.796,
quando o partido deixou de ser PRN e passou a ser PTC-PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO,
sua denominação atual.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PTC chegou ao Piauí na fase de expansão da sigla e seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela
executiva nacional, que recebeu o protocolo nº 11056, de 28.08.2001 e constou na ata da 60ª Seção
do Pleno o TRE-PI– confira documentos.

PTN – PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PTN – PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL foi criado no ano de 1945,
banido durante o governo militar e recriado no ano de 1995. Seu registro provisório no TSE foi
deferido na data de 29.06.1995 – Res. TSE nº 19.318, e o registro definitivo em 02.10.1997 – Res.
TSE nº 19.984.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PTN retornou ao Piauí na fase de expansão da sigla e seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória designada pela
executiva nacional, que foi protocolizada pelo presidente estadual, recebeu o protocolo nº 12.294,
de 26.09.2001 e constou na ata da 71ª Seção do Pleno do TRE-PI – confira documentos.
.

PSOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PSOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE surgiu a partir de
divergências existentes entre correntes ideológicas internas do PT, dentre estas a corrente
“democracia socialista”, que eclodiram no curso do primeiro mandato do PT na Presidência da
República. O registro definitivo do PSOL foi deferido pelo TSE na data de 15.09.2005 – Res. TSE
nº 22.083.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PSOL iniciou sua atuação no Piauí no ano de 2005 ao obter 3.031 assinaturas
de apoio de eleitores para sua fundação no Estado. Na data de 12.09.2005, o Pleno do TRE-PI
deferiu nos autos nº 199, classe 18, seu pedido de registro do diretório estadual e dos municípios de
Altos e Teresina bem como o pedido de expedição da certidão do TRE comprobatória do
atendimento das exigências legais para sua fundação no Estado, conforme Acórdão TRE-PI nº 199,
de 12.09.2005. O PSOL manteve anotada e vigente no TRE-PI a comissão provisória que fora
designada para atuar na formação do partido no Estado e somente em 22.07.2007, teve inicio a
vigência do diretório deferido no acórdão suso - confira documentos.

PRB – PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PRB – PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO surgiu no ano de 2004
com o nome PMR–Partido Municipalista Renovador, e com esta denominação obteve o registro
definitivo no TSE em 25.08.2005 – Res. TSE nº 22.072. A mudança de nomenclatura para PRB

ocorreu na data de 11.03.2006 - Res. TSE nº 22.167.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PRB, quando ainda se chamava PMR e se encontrava em fase de formação nos
estados, protocolizou no TRE-PI, no ano de 2004, uma lista com o nome de sete líderes designados
pela executiva nacional para atuarem na formação do partido no Piauí. Seu primeiro órgão de
direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória ainda com a
denominação PMR que foi designada pela executiva nacional, recebeu o protocolo nº 3419 de
14.03.2006, e após despacho do presidente do Tribunal foi anotada.- confira documentos.

PR – PARTIDO DA REPÚBLICA
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PR – PARTIDO DA REPÚBLICA foi criado no ano de 2007 a partir da fusão
dos partidos PL-Partido Liberal e PRONA-Partido da Reedificação da Ordem Nacional – Res.
TSE nº 22.504, de 12.02.2007.
REGISTRO NO TRE-PI:
A atuação do PR no Piauí teve inicio logo após o deferimento da fusão do PRONA
com o PL, que por sua vez, possuíram órgãos de direção estadual anotado neste Tribunal. O
primeiro órgão de direção partidária estadual do PR anotado no TRE-PI foi uma comissão
provisória designada pela executiva nacional que recebeu o protocolo nº 3469, de 12.03.2007 –
confira documentos.

DEM – DEMOCRATAS
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
A origem do DEM – DEMOCRATAS, remete à criação da ARENA-Aliança
Renovadora Nacional no final do ano de 1965, quando o governo militar baniu os partidos
políticos existentes na época e instituiu regime bipartidário. Durante o período bipartidário a
ARENA funcionou como partido de apoio ao governo e abrigou sob sua sigla muitos integrantes
dos partidos de viés governista que haviam sido banidos pelo Ato Institucional nº 2. A partir do
final de 1979, com o retorno do pluripartidarismo, a ARENA se adequou à nova ordem partidária
vigente com a denominação PDS-Partido Democrático Social. Disputas internas no PDS pela
indicação do nome do candidato para concorrer à sucessão da Presidência da República no ano de
1985 motivaram a formação, entre seus integrantes, de um grupo de parlamentares denominado
“Frente Liberal”, que, posteriormente, foi a base para a formação do PFL-Partido da Frente
Liberal. O PFL obteve o registro provisório no TSE em 09.07.1985- Res. TSE nº 12.180 e o
registro definitivo em 11.09.1986 – Res. TSE nº 13.067. O desempenho do PFL nas eleições do ano
de 2006 levou o partido a refletir sobre uma possível reestruturação, o que acabou acontecendo no

ano de 2007, quando, também, mudou sua denominação para DEM – DEMOCRÁTAS - Res. TSE
nº 22.550, de 12.06.2007.
REISTRO NO TRE-PI:
O DEM atua no Piauí desde a época em que era a ARENA e possuiu órgãos de
direção partidária anotado no Tribunal com a denominação de PFL. O primeiro órgão de direção
partidária estadual com a denominação DEM anotado no TRE-PI foi uma comissão provisória
designada pela executiva nacional que recebeu o protocolo nº 7813, de 01.06.2007 – Confira
documentos.

PCO – PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PCO – PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA surgiu a partir de divergências
existentes entre as correntes ideológicas internas ao PT dentre estas a corrente “causa operária”. O
partido obteve seu registro provisório no TSE em 07.12.1995 – Res. TSE nº 19.411, e o registro
definitivo em 30.09.1997 – Res. TSE nº 19.981.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PCO participou das eleições de 2008 e 2010 no Estado do Piauí mediante
decisão em sede processual visto que até tal época não possuiu nenhum órgão de direção partidária
registrado no TRE-PI. Seu primeiro órgão de direção partidária estadual anotado neste Tribunal foi
uma comissão provisória designada pela direção nacional do partido, que recebeu o protocolo nº
15.034, de 05.07.2010, foi despachada pelo presidente do TRE em 09.07.2010, e foi,
posteriormente, substituída por outra comissão provisória na data de 31.08.2012 – confira
documentos.

PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PSD – PARTIDO SOCIAL DEMCRÁTICO foi fundado no ano de 1945 e
banido durante o governo militar. Foi recriado no ano de 1987 e constou anotado no TRE-PI. Foi
incorporado pelo PTB no ano de 2003, e no ano de 2011 foi recriado mais uma vez com a mesma
denominação. O PSD atual obteve o registro definitivo no TSE na data de 27.09.2011 – Res. TSE
nº 141.796.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PSD retornou ao Piauí no ano de 2011, na fase de recriação da sigla, coletou
assinaturas de apoio de 4.788 eleitores para sua fundação no Estado e peticionou ao Tribunal a

anotação dos diretórios estadual e de mais doze municípios bem como a expedição da certidão do
TRE-PI comprobatória de que o partido atendeu as exigências legais para sua fundação no Piauí, o
que foi deferido pelo Pleno do TRE-PI em 30.08.2011, ao julgar os autos nº 59254.2011.6.18.0000, classe 40 – Acórdão TRE-PI nº 59.254. O PSD requereu anotação de seus
órgãos partidários no Tribunal somente após o deferimento do registro definitivo do partido no
TSE, e seu primeiro órgão de direção partidária estadual anotado no TRE-PI foi um diretório
encaminhado pelo representante estadual do partido, que recebeu o protocolo nº 39.518,
03.10.2011, e foi despachado e anotado – confira documentos.

PPL – PARTIDO PÁTRIA LIVRE
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PPL – PARTIDO PÁTRIA LIVRE foi fundado no ano de 2011 por
integrantes de diversas correntes ideológica de matriz socialista dentre os quais ex-integrantes do
extinto Movimento Revolucionário 08 de abril – MR8. O partido teve seu estatuto deferido pelo
TSE na data de 04.10.2011 – Res. TSE nº 142.658.,
REGISTRO NO TRE-PI:
O PPL chegou ao Piauí no ano de 2011, na fase de formação da sigla, coletou
3.807 assinaturas de eleitores em apoio a sua formação no Estado e peticionou ao TRE-PI a
expedição da certidão comprobatória de que atendeu as exigências de lei para sua fundação, o que
foi deferido em 18.08.2011, nos autos do processo nº 597-75.2011.6.18.0000, classe 24. Durante o
trâmite desse processo o PPL requereu a expedição da certidão do TRE comprobatória do
atendimento das exigências legais para sua fundação no Estado, e postergou o pedido de anotação
de seus órgãos de direção partidários para depois do deferimento do registro definitivo no TSE. O
primeiro órgão de direção partidária estadual do PPL anotado no TRE-PI foi uma comissão
provisória designada pela executiva nacional, que foi protocolizada pelo presidente estadual sob nº
41.504, de 13.10.2011 e foi despachada pelo presidente do Tribunal – confira documentos.

PEN – PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PEN – PARTIDO ECOLGICO NACIONAL foi criado no ano de 2012 e
teve seu deferido pelo TSE na data de 19.06.2012 – Res. TSE nº 153.572.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PEN chegou ao Piauí na fase de formação da sigla mediante a indicação de um
representante para coletar assinaturas de eleitores em apoio a sua fundação no Estado, todavia, não
chegou a realizar tal coleta e o TSE deferiu o pedido de registro do estatuto do partido e, e em face

dessa decisão, a executiva nacional designou uma comissão provisória para o Estado do Piauí, que
veio a ser o primeiro órgão de direção partidária estadual do PEN anotado no TRE-PI. O recibo do
sistema sgipex foi subscrito pelo presidente nacional do partido, recebeu o protocolo nº 2.082, de
06.02.2013 e foi despachado pelo presidente do TRE – confira documentos.

SDD – SOLIDARIEDADE
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O SDD - SOLIDARIEDADE foi criado no ano de 2013 e teve seu estatuto
deferido pelo TSE nos autos do processo nº 403.09.2013.600.0000, classe RPP, na data de 29.09.
2013.
O SDD chegou ao Piauí na fase de formação da sigla, obteve o apoio de 1.933
eleitores para sua fundação no Estado, peticionou ao Tribunal a anotação do diretório estadual e a
expedição da certidão do TRE-PI comprobatória de que a agremiação atendeu as exigências legais
para sua fundação, o que foi deferido pelo Pleno do TRE-PI em 07.05.2013, nos autos do processo
nº 74-93.2013.6.18.0000, classe 40, conforme Acórdão TRE-PI nº 7493 .
REGISTRO NO TRE-PI:
O primeiro órgão de direção estadual do SDD anotado no TRE-PI foi uma
comissão provisória encaminhada pelo presidente nacional, que recebeu o protocolo nº 18.669, de
27.09.2013, e foi despachada e anotada – confira documentos.

PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
ORGANIZAÇÃO E REGISTRO-TSE:
O PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL foi criado no
ano de 2013 e teve seu estatuto deferido pelo TSE nos autos do processo nº 305-24.2013.600.0000,
classe RPP, na data de 24.09.2013.
REGISTRO NO TRE-PI:
O PROS chegou ao Piauí na fase de formação da sigla e designou representantes
para coletarem as assinaturas de eleitores em apoio a sua fundação no Estado, todavia, antes da
efetiva coleta de assinaturas de apoio teve seu estatuto deferido pelo TSE e em face dessa decisão a
executiva nacional o partido designou uma comissão provisória para o Estado do Piauí.
O primeiro órgão de direção partidária estadual do PROS anotado no TRE-PI foi
uma comissão provisória encaminhada pelo secretário jurídico nacional, que recebeu o protocolo nº
19.041, de 03.10.2013 e foi despachada pelo presidente do TRE – confira documentos.

