
Estatuto 

PARTIDO DOS TRABALHADORES 
 

TÍTULO IV 
DA ESCOLHA DOS CANDIDATOS OU CANDIDATAS ÀS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS E 

MAJORITÁRIAS 
 

CAPÍTULO I NORMAS GERAIS 
 
Art. 139. Em qualquer nível, caberá à Comissão Executiva ou ao Diretório correspondente abrir o 
período eleitoral para indicação, impugnação e aprovação de candidaturas às eleições proporcionais e 
majoritárias, devendo ser respeitado o calendário nacional estabelecido pelo Diretório Nacional.  
 
Art. 140. São pré-requisitos para ser candidato ou candidata do Partido:  
 
a) estar filiado ou filiada ao Partido, pelo menos, seis meses antes do pleito;  
b) estar em dia com a tesouraria do Partido;  
c) assinar e registrar em Cartório o “Compromisso Partidário do Candidato ou Candidata Petista”, de 
acordo com modelo aprovado pela instância nacional do Partido, até a realização da Convenção Oficial 
do Partido.  
 
§1º: A assinatura do “Compromisso Partidário do Candidato ou Candidata Petista” indicará que o 
candidato ou candidata está previamente de acordo com as normas e resoluções do Partido, em relação 
tanto à campanha como ao exercício do mandato.  
 
§2º: Quando houver comprovado descumprimento de qualquer uma das cláusulas do “Compromisso 
Partidário do Candidato ou Candidata Petista”, assegurado o pleno direito de defesa à parte acusada, o 
candidato ou candidata será passível de punição, que poderá ir da simples advertência até o 
desligamento do Partido com renúncia obrigatória ao mandato.  
 
Art. 141. Não poderá se apresentar como pré-candidato ou pré-candidata para postular o mesmo cargo, 
o parlamentar que já tiver sido eleito para três mandatos consecutivos na mesma Casa Legislativa, e no 
caso do cargo de Senador ou Senadora, o parlamentar que já tiver sido eleito para dois mandatos 
consecutivos no Senado Federal.  
 
Art. 142. A Comissão Executiva da instância de direção correspondente somente examinará pedido de 
indicação a pré-candidatura se vier acompanhado de assinaturas ou votos favoráveis de no mínimo:  
 
I – Em nível Municipal:  
A) ao cargo de vereador ou vereadora:  
A. a – 3 (três) membros do Diretório Municipal; ou  
A. b – 1 (um) Núcleo devidamente registrado junto à respectiva direção municipal; ou  
A. c – 1 (um) Diretório Zonal devidamente registrado na respectiva direção municipal; ou  
A. d – 2,5% (dois e meio por cento) do total de filiados ou filiadas, que participaram do último Encontro 
realizado no município.  
 
B) ao cargo de prefeito ou prefeita:  
B. – 10% (dez por cento) do número de filiados ou filiadas, que participaram do último PED realizado no 
município;  


