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REGULAMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS VIRTUAIS 

 

Considerando: 

 

 As profundas mudanças no mundo do trabalho e da produção, 

com destaque as novas tecnologias e instrumentos de 

informação e comunicação; 

 

 A necessidade de ampliar, modernizar e melhorar nossos 

instrumentos de organização, formação e comunicação 

partidária, especialmente aqueles que ampliem a participação 

de militantes e filiados; 

 

 Que os Núcleos são instrumentos importantes para organização 

partidária, para o processo de democratização e para 

construção de nossa unidade, garantindo a ampla participação 

dos seus filiados, fato inédito nos partidos políticos;  

 

 O papel estratégico das redes sociais no processo de disputa de 

hegemonia, no debate dos principais temas, na organização de 
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eventos e atividades e comprovadamente nos últimos processos 

eleitorais;  

 

 O papel estratégico dos núcleos de base em toda nossa 

trajetória política, de organização e formação e a necessidade 

de fortalecê-los, buscando simultaneamente e sem prejuízo das 

atuais formas, novos instrumentos que possam aperfeiçoar, 

agilizar e ampliar a participação dos filiados e militantes; 

 

 Ainda, as resoluções aprovadas no 5 Congresso Nacional do PT, 

realizado em junho passado, que abre a possibilidade de 

aperfeiçoamento das formas de organização partidária. 

 

Resolve: 

 

1. Regulamentar os Núcleos Virtuais do PT/SP, de acordo com as 

resoluções aprovadas no 5 Congresso Nacional do PT e com os 

Estatutos do Partido; Único: Núcleo Virtual é a organização de 

filiados e simpatizantes do partido através dos diversos 

instrumentos e tecnologia de informação nas redes sociais. 
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2. São objetivos dos Núcleos Virtuais: 

a. Estabelecer interação direta entre os filiados e as direções 

partidárias em ações que busquem fortalecer o Partido em todo 

o estado, incorporando e integrando militantes e simpatizantes 

dos grandes e pequenos municípios paulistas, independente de 

divisões territoriais ou temáticas, portanto com liberdade total 

na sua composição;  

b. Horizontalizar os espaços de organização partidária, 

mobilização e formação em todo estado; 

c. Estabelecer uma política de comunicação direta e periódica 

entre a direção estadual do PT e seus militantes e 

simpatizantes;  

d. Criar novas plataformas para curso de formação política por 

meio digital através dos próprios Núcleos Virtuais; 

e.  Ampliar a atuação militante em ambientes virtuais, tanto nas 

redes sociais como em grupos de debates e discussões; 

f. Fortalecer e agilizar a definição de políticas e ações partidárias 

utilizando as novas ferramentas de tecnologia e informação. 
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3. Os Núcleos Virtuais terão suas funções definidas no artigo 63 do 

Estatuto do PT, que trata das funções dos Núcleos de Base, a 

saber: 

a. Organizar a ação política dos filiados e das filiadas, 

segundo a orientação das instâncias de deliberação e 

direção partidárias, estreitando a ligação do Partido com 

os movimentos sociais; 

b. Emitir opinião sobre as questões municipais, estaduais e 

nacionais que sejam submetidas a seu exame pelos 

respectivos órgãos de direção partidária;  

c. Aprofundar e garantir a democracia interna do PT; 

d. Promover a formação política para militantes, filiados e 

filiadas;  

e. Sugerir aos órgãos de direção partidária consulta aos 

demais Núcleos de Base sobre as questões de interesse 

do Partido. 

 

4. A Secretaria de Organização do PT/SP ficará responsável pela 

formalização e acompanhamento dos Núcleos Virtuais, devendo 

ser parte integrante de todos eles. 
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5. Para que os Núcleos Virtuais sejam reconhecidos pelo Diretório 

Estadual devem obrigatoriamente: 

a. Ser coordenados/administrados por um filiado ou filiada 

do PT, submetido as regras do Estatuto e Código de Ética 

do Partido; 

b. Possuir uma identificação com nome do Núcleo Virtual, 

sendo que será respeitado a ordem de inscrição na SORG 

PT/SP, não podendo o mesmo nome estar em mais do 

que um Núcleo;  

c. Comunicar a SORG PT/SP o ato de formalização e inserir 

o perfil institucional ou número (celular) da SORG – 

PT/SP em caso de redes que precisem de um número de 

celular para validação e/ou e-mail; 

 

6. Em caso de desvios éticos ou problemas internos de 

relacionamento ou compartilhamento de conteúdo impróprio, o 

filiado ou filiada deverá ser excluído do Núcleo Virtual assim como 

encaminhado as autoridades competentes; 
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7. Deverá ser respeitado o conteúdo a ser postado, sendo priorizado 

aqueles relativos as questões partidárias, temas conjunturais e 

informações de maior relevância.  

 

8. A SORG PT-SP e as demais Secretárias envolvidas, destacando as 

Secretarias de Comunicação e de Nucleação, deverão alimentar 

com informações e temas relevantes diariamente.  

 

9. A próxima atividade do Camping Digital deverá avaliar e atualizar 

formas de organização e funcionamento dos Núcleos Virtuais, 

elaborando propostas para direção estadual;  

 

10. As questões omissas nesta resolução deverão ser definidas pela 

executiva do Partido. 

 

São Paulo, 06 de julho de 2015 

 

EXECUTIVA ESTADUAL – PARTIDO DOS TRABALHADORES 


