
PLANILHA DE INDICAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA AS TESES 

NÚMERO 
DO EIXO

NÚMERO 
DA TESE

TIPO 
DE EMENDA

TEXTO

1 16 Aditiva

O planejamento estratégico é parte sequencial de um Projeto
Nacional  de  Desenvolvimento,  que  define  os  objetivos
nacionais de longo prazo e tem como cerne o combate às
desigualdades  e  o  desenvolvimento  nacional.  Essas
políticas deverão ser orientadas pelos princípios da inclusão,
universalização  do  acesso,  do  respeito  e  acolhimento  à
diversidade,  da  superação  das  desigualdades  e  da
emancipação da sociedade.

1 18 Modificativa
Desse planejamento deverá constar investimentos relevantes
em  ciência,  tecnologia  e  inovação,  fatores  essenciais  da
economia criativa.

1 20 Aditiva

Elevar os índices de tributação para produtos exportados in
natura com demanda interna e, progressivamente, diminuir
a incidência de impostos aos produtos gerados a cada etapa
de processamento e agregação de valor. 

1 21 Aditiva

A diretriz da Reforma Fiscal e Tributária envolve a redução
da  incidência  de  impostos  sobre  consumo  e  aumento  dos
impostos sobre a renda  e a transação financeira dos mais
ricos,  invertendo o quadro atual,  e  cumprindo o papel  de,
com as políticas públicas, contribuir para a transferência da
renda dos mais ricos para os mais pobres. 

1 24 Aditiva

A incidência dos impostos será com maior intensidade sobre
a  renda  direta,  os  rendimentos  e  os  ganhos  de  capital.  A
síntese  da  reforma socialista  é:  Quem ganha  pouco,  paga
pouco; e quem ganha mais, paga mais, e quem agride mais
o meio ambiente, paga mais

1 33 Aditiva

Os  sistemas  de  gestão  das  políticas  públicas  do  Estado
brasileiro,  nos  três  poderes  e  nas  três  esferas,  devem
convergir  para  bases  de  dados,  únicas,  desenvolvidas  em
plataformas  digitais  livres,  de  fácil  uso,  consulta,  e
ampliação do acesso e transparência das informações. Onde
a  identificação  digital  única  de  todo  cidadão  seja
assegurado, desburocratizando a relação estado cidadão.

1 46 Aditiva

O PSB considera a Reforma Política e Eleitoral como a mais
premente e urgente de todas. Independentemente do Sistema
de Governo, é fundamental incorporar mudanças no sistema
eleitoral  brasileiro,  por  meio  da  adoção  do  Voto  Distrital
Misto,  mantida  a  obrigatoriedade  do voto  e  a  adoção  de
eleições gerais a cada cinco anos. 



1 48 Aditiva

Adoção de cláusula de desempenho eleitoral mínimo para a
Câmara Federal, de 5%, como estratégia de fortalecimento
do sistema partidário e redução da multiplicação artificial do
número  de  partidos.  Sendo  vetada  a  coligação
proporcional.

1 54 Aditiva

É  necessário  promover  a  inclusão  política  das  mulheres,
negros,  jovens,  LGBTQIA+,  pessoas  com  deficiência,
indígenas  e  outros  grupos  subrepresentados  no  Sistema
Eleitoral, aperfeiçoando a política de cotas. Aperfeiçoando a
política de cotas e de candidaturas coletivas. 

1 61 Aditiva

É  necessário  eliminar  os  privilégios  institucionais  e
remuneratórios  que  caracterizam  o  judiciário  brasileiro.
Promover  a  transparência,  inclusive  sobre  a
produtividade. 

1 62 Aditiva

É necessário capacitar o judiciário brasileiro, objetivando a
diminuição e a eliminação de processos que aprofundem as
desigualdades  sociais,  de  gênero,  de  raça  e  de  orientação
sexual.  Promover  formas  alternativas  na  solução  de
conflitos, de modo a prevenir a excessiva judicialização.

1 69 Modificativa

O Brasil  não aceitará o papel a ele reservado pelo mundo
capitalista,  de  se  constituir  em  uma  nação  marcada  pela
desigualdade,  produtora  sobretudo de  commodities
agrícolas e minerais e simples consumidora de produtos de
alta tecnologia. 

1 72 Aditiva

Os socialistas defendem que o Brasil se posicione a favor do
multilateralismo,  por  meio  do  fortalecimento  do  Brics
(Brasil,  Rússia,  Índia,  China  e  África  do  Sul),  entre  os
países de língua portuguesa e outros blocos assemelhados.

1 74 Supressiva
O  PSB  repudia  com  veemência  a  adoção  de  políticas
intervencionistas  e  de  bloqueios  econômico,  científico  e
tecnológico, a exemplo das praticados pelos EUA. 

1 75 Aditiva

Para os socialistas, numa economia globalizada, a soberania
nacional  só  se  exerce,  efetivamente,  se  ela  for  capaz  de
garantir  além da unidade e a inviolabilidade territorial o
domínio  sobre  as  principais  dimensões  que  compõem  tal
economia, como a emissão de moeda, pesquisa, a ciência e
as tecnologias de ponta, o que deve ser garantido pelo Estado
Nacional e pelas empresas brasileiras. 

2 86 Aditiva

É  necessário  reconfigurar  as  políticas  econômicas,
promovendo a  sua  harmonização com as  políticas  sociais,
pela  sua  importância  vital  para  superar  as  desigualdades
sistêmicas do modelo capitalista brasileiro, sobretaxando as
grandes fortunas e incentivando a poupança nacional. 

2 90 Aditiva

Como forma de uma gestão correta e adequada da política
macroeconômica  é  necessário  que  a  política  recupere  sua
precedência sobre os interesses e conveniências do mercado,
que  têm  orientado  as  políticas  econômicas  e  minado  as
políticas sociais,  bem como a gestão republicana e eficaz



das  estatais  como  vetor  preponderante  no
desenvolvimento nacional. 

2 99 Aditiva

O PSB preconiza  a  adoção  de  uma política  que  recupere
fortemente  a  capacidade  de  investimento  do  Estado  em
políticas e atividades que alterem positivamente o perfil da
economia  brasileira.   Essa  mudança  será  orientada  pela
adoção  de  um Projeto  Nacional  de  Desenvolvimento,  que
determinará que todas as ferramentas de gestão econômica
sejam  colocadas  a  serviço  prioritário  da  produção,  do
trabalho, do pleno emprego e da redução das desigualdades
sociais. 

2 101 Aditiva

É  necessário  enfrentar  a  financeirização  da  economia,
operada por um capitalismo administrador da especulação do
dinheiro,  limitando  a  margem  de  manobra  dos  capitais
voláteis  e  redirecionando  os  investimentos  para  novas
indústrias e outros setores produtivos, definidos pelo Projeto
Nacional de Desenvolvimento,  onde a poupança nacional
ganha relevância. 

2 102 Modificativa

O  projeto  de  desenvolvimento  proposto  pelo  PSB  busca
assegurar a plena inserção da maioria do povo brasileiro na
cidadania  econômica,  social  e  cultural,  situação  que  foi
iniciada no governo Vargas, continuada no governo JK e
que não encontrou sequência nos governos pós-ditadura
militar. 

2 117 Aditiva

O esgotamento do modelo socioeconômico e político, vivido
pelo  Brasil,  coincide  com  a  mudança  mundial  dos
paradigmas  de  produção,  comercialização  e  consumo  de
mercadorias,  imposta  pela  revolução  tecnológica  e  a
financeirização do mercado. A formação de capital não é
mais determinada pelos meios de investimentos em capital
fixo,  mas  predominantemente  por  valores  gerados  pela
inovação e criatividade, representados por softwares, design,
logística, marca e capital intelectual. Por isso, o PSB defende
um novo modelo de desenvolvimento, que tenha como eixo
central a inovação e a economia criativa. 

2 123 Modificativa

Considerando  que  uma  parte  do  que  se  denomina
desindustrialização  corresponde,  não  apenas,  à  perda  do
valor relativo da indústria manufatureira, no conjunto de uma
economia  em  que  os  serviços  comuns  especializados
crescem, mas também na desnacionalização do mercado e
na globalização da aspiração de consumo, o PSB propõe
uma  sofisticação  produtiva,  que  possibilite  ao  Brasil  uma
inserção soberana nas cadeias de valor do mundo moderno. 

2 127 Aditiva

O  PSB  defende  a  adoção  de  políticas  de  formação
profissional e qualificação contínua da mão de obra, aliadas
ao estabelecimento de política industrial e de estímulo real à
inovação, como estratégia para a geração de empregos e a
qualificação profissional. 

2 162 Modificativa O  PSB  reconhece  que  os  processos  produtivos  têm  se



utilizado,  de  forma  crescente,  das  novas  tecnologias
decorrentes  da  inteligência  artificial,  como  a  internet  das
coisas,  o  aprendizado  de  máquina,  big  data,  robótica
compartilhada, gêmeos digitais e realidade aumentada, que
criam  novos  empregos,  mas  provocam  uma  perda  muito
maior  dos  postos  de  trabalho,  sobretudo  no  setor
primário e industrial.

2 167 Modificativa

Novas políticas públicas deverão ser concebidas para regular
o  mundo  do  trabalho,  notadamente  para  lidar  com  o
excedente  de  mão  de  obra  resultante  da  intensificação
tecnológica dos processos produtivos. Tais políticas deverão
propiciar a adaptação do mercado e dos trabalhadores em
situação de desemprego.

2 168 Aditiva

O Brasil necessita adotar urgentemente políticas públicas de
proteção  do  trabalhador  e  seus  direitos,  combinadas  com
estratégias de qualificação e requalificação da mão obra e do
mercado,  em função  das  mudanças  disruptivas  em curso,
que afetam a vida profissional dos trabalhadores de todas as
sociedades. 

2 172 Modificativa

O  PSB  defende  a  adoção  da  garantia  de  renda  básica
universal,  intensificando e qualificando o Sistema Único
de Assistência  Social.  Defende,  ainda,  que todo cidadão
brasileiro  seja  integrado  ao  Instituto  Nacional  de
Seguridade Social,  permanência nas políticas de educação,
de saúde, de assistência, de habitação, dentre outras. 

2 173 Aditiva

Os socialistas defendem a redução da jornada de trabalho, e
a  adoção  de  jornadas  diferenciadas,  em  função  do
aumento  da  produtividade  das  empresas,  sem,  no  entanto,
reduzir  salários,  em  razão  dos  ganhos  de  produção
resultantes do uso intensivo das inovações tecnológicas. 

2 174 Aditiva

É imperiosa e urgente a atualização das pautas sindicais e a
realização  de  estudos  sobre  as  adequadas  formas  de
representação dos novos trabalhadores, das novas formas de
trabalho e do novo modo de produção trazido pela economia
com intensificação tecnológica. 

2 178 Aditiva

O  PSB  defende  que  as  chances  de  um  novo  tipo  de
desenvolvimento para as regiões menos favorecidas residem,
hoje,  em  um  plano  nacional  de  desenvolvimento,  na
revolução tecnológica, na nova economia do conhecimento,
nas novas  atividades  ligadas  à  economia criativa,  partindo
das vocações naturais e culturais de cada região 

2 181 Aditiva

O  turismo,  a  cultura  e  a  prática  de  esportes,  como
integrantes  da economia criativa,  constituem-se em óbvios
eixos  econômicos  para  o  desenvolvimento  de  todas  as
Regiões  brasileiras.  O  turismo  internacional  há  que  ser
incluído  na  pauta  de  exportações,  na  medida  em  que
representa  uma  das  mais  eficazes  formas  de  atração  de
divisas. 

3 187 Modificativa O  PSB  defende  uma  economia  de  baixo  carbono,  cuja



transição do modelo atual passa também pela mudança das
políticas  setoriais  em  todas  as  áreas,  incluindo  e  dando
ênfase  às  energias  limpas  e renováveis,  onde  o  crime
ambiental será severamente punido. 

3 191 Aditiva

Na  política  industrial,  deve-se  realizar  mudanças  de
prioridades,  em  particular,  na  ação  do  BNDES  e  demais
financiadores  públicos,  direcionando  recursos  financeiros
para  setores  e  atividades  com  mais  conteúdo  tecnológico
nacional,  potencial  de  emprego e  renda  e  menor  impacto
ambiental. 

4 219 Modificativa

O PSB defende que a Seguridade Social, se consolide como
a principal política de transferência de renda, onde um
conjunto  integrado  de  ações  de  acesso  e  permanência
universais, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade,
está  destinada  a  assegurar  os  direitos  relativos  à  Saúde,  à
Previdência e à Assistência Social. 

4 223 Aditiva

A saúde é um direito de todos e um dever constitucional do
Estado, a qual deve ser garantida mediante políticas sociais e
econômicas.  Urge  implementar  políticas  de  saúde  para
assegurar o bem-estar físico, mental e social e prevenir riscos
de  doenças  e  outros  agravos.  Os  socialistas  defendem  o
acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para
promoção  da  vida  humana  e  reitera  que  o  programa
nacional  de  vacinação  é  a  base  da  política  pública  de
saúde. 

4 225 Modificativa

O SUS é uma das poucas instituições que propiciam ao povo
brasileiro  o  sentimento  de  pertencimento,  pois  é  um
empreendimento social e humanístico, realizado pelo Estado,
com a participação da sociedade. Por isso, o PSB defende
além  da garantia  da  manutenção,  funcionamento  e
fortalecimento dos Conselhos e Fundos Gestores do SUS, a
ampliação  no  atendimento  primário,  no  número  de
unidades  básicas  de  saúde  e  de  equipes  de  Saúde  da
Família, e o aumento na formação de médicos.

4 239 Aditiva

Para ser  plenamente efetiva,  a  igualdade de oportunidades
implicaria tornar o Ensino Fundamental totalmente gratuito,
de  ótima  qualidade e  acessível  a  todas  as  camadas  da
sociedade, a exemplo do que já ocorre em diversos países,
como,  por  exemplo,  os  Estados  Unidos,  Israel  e  algumas
socialdemocracias  europeias.  Os  filhos  dos  trabalhadores
pobres precisam ter o mesmo espaço escolar que os filhos
das classes média e abastadas. 

4 253 Aditiva

O  PSB  propõe  uma  revolução  criativa  na  educação,  que
proporcione  a  transformação  das  mulheres  e  homens  em
pessoas  instruídas,  libertárias,  tolerantes  e  criativas,  mais
bem preparadas e com a aquisição de novos repertórios para
se  adaptarem à  era  do  conhecimento  e  às  transformações
tecnológicas,  com  a  valorização  dos  conteúdos  de
humanidades  e  de  artes.  Para  tanto,  é  necessária  uma



mudança  na  prática  pedagógica  dominante,  substituindo-a
por  uma  nova,  que  não  tenha  por  base  concepções
mecanicistas  da  educação,  que  acabam  por  diminuir  os
espaços de criação, ao tentar “domesticar” as aspirações das
crianças, dos adolescentes e dos jovens, interrompendo seus
processos criativos. 

5 423 Aditiva
Para  inovar-se,  criativamente,  o  PSB  precisa  criar
mecanismos que assegurem à sua militância e aos dirigentes
municipais o exercício de sua verdadeira soberania.

5 424 Aditiva

424.1  Fortalecer  sua  gestão  interna  por meios  digitais,
onde um sistema integrado de gestão partidária permita
a  hospedagem  e  manipulação  de  dados  dos  diretórios
municipais  e  estaduais,  a  partir de diferentes  níveis  de
acesso,  possibilitando  um diagnóstico  aprofundado  das
informações,  alinhando  a  comunicação  partidária  e
dando ao partido autonomia na execução de tarefas.

5 430 Aditiva
430.1 A escolha de membros a cargos diretivos, em todas
as esferas  de direções  partidárias,  devem ser orientado
por critérios explícitos. 


