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CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DA JUVENTUDE DO PT 
 

RESOLUÇÃO 

 

A Comissão Executiva Nacional do PT, reunida em Salvador na data do dia 15 de março 

de 2018, aprova a realização do Congresso Extraordinário da JPT, em suas etapas 

municipais, estaduais e nacional. 

1. Juventude do PT nos municípios:  

- A realização dos Congressos Extraordinários Municipais terão os objetivos de 

mobilizar em torno da defesa da Democracia e do Presidente Lula; debater e formular 

sobre sua atuação, eleições 2018 e renovar suas direções; 

- As etapas têm orientação de consenso na eleição das direções, evitando a disputa 

por voto e privilegiando o debate ideológico e a formação política da militância para 

enfrentar a atual conjuntura. A Juventude do PT deve buscar o consenso progressivo 

na escolha da composição dos espaços de direção, inclusive na escolha da/o 

secretária/o.  

- Serão organizados pelas secretarias municipais de juventude e/ou comissão 

composta pelas forças e correntes políticas que constroem o PT no município; 

- As etapas municipais serão abertas a todos e todas filiadas e jovens interessados em 

participar; 

- As direções municipais, não alcançado o consenso, serão eleitas pelo voto de 

delegados e delegadas credenciados, respeitando o tempo de filiação e seguindo 

regimento que será divulgado posteriormente. 

- Os Congressos Extraordinários Municipais não elegerão delegados e delegadas as 

etapas estaduais; 

- Os Congressos Extraordinários Municipais deverão ser realizadas em uma das datas 

a seguir: 20, 21 e 22 e 27, 28 e 29 de abril de 2018. 

- Demais informações serão apresentados no Regimento Interno do Congresso 

Extraordinário da JPT. 
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2. Juventude do PT nos estados:  

- A realização dos Congressos Extraordinários Estaduais terão os objetivos de mobilizar 

em torno da defesa da Democracia e do Presidente Lula; debater e formular sobre sua 

atuação, eleições 2018 e renovar suas direções; 

- As etapas têm orientação de consenso na eleição das direções, evitando a disputa 

por voto e privilegiando o debate ideológico e a formação política da militância para 

enfrentar a atual conjuntura. A Juventude do PT deve buscar o consenso progressivo 

na escolha da composição dos espaços de direção, inclusive na escolha da/o 

secretária/o.  

- Serão organizados pelas secretarias estaduais de juventude e/ou comissão composta 

pelas tendências políticas que constroem o PT nos estados;  

- As etapas estaduais serão abertas a todos e todas filiadas e jovens interessados em 

participar;  

- As direções estaduais, não alcançado o consenso, serão eleitas pelo voto de 

delegados e delegadas credenciados respeitando o tempo de filiação e seguindo 

regimento que será divulgado posteriormente. 

- Os Congressos Extraordinários Estaduais não elegerão delegados e delegadas à etapa 

nacional; 

- Os Congressos Extraordinários Estaduais deverão ser realizadas em uma das datas a 

seguir: 4, 5, 6, 11,12 13, 18, 19 e 20 de maio de 2018. 

- Demais informações serão apresentados no Regimento Interno do Congresso 

Extraordinário da JPT. 

3. Juventude do PT Nacional:  

- A realização do Congresso Extraordinário Nacional da JPT terão os objetivos de 

mobilizar em torno da defesa da Democracia e do Presidente Lula; debater e formular 

sobre sua atuação; eleições 2018 e renovar sua direção seguindo as seguintes pautas: 

A) Realizar uma abertura com um grande ato da JPT em Defesa da Democracia e de 

Lula Presidente com lideranças partidárias, mov. Sociais e o Presidente Lula; B) 

Proporcionar debates e painéis temáticos idealizados pela Comissão Organizadora do 

Encontro (Defesa da Democracia e do presidente Lula, garantia de direitos e Eleições 
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2018); C) Lançar Campanha de Filiação ao PT direcionada à juventude; D)Lançar e 

apresentar o GT de Programa de Governo da JPT para a eleição de Lula (O Brasil que 

a Juventude quer); E) Lançar Caravana Nacional da Juventude do PT em de Defesa de 

Lula e da Democracia; F) Lançar a Jornada Nacional de Formação da Juventude; G) 

Apresentar a nova direção da JPT. 

 - O Congresso Extraordinário Nacional terá como público participante 3 níveis de 

credenciados: 1) Jovens de 16 a 29 anos, filiados ao PT; 2) Jovens não filiados ao PT; 

3) lideranças e movimentos sociais; 

- O Congresso Extraordinário Nacional da JPT será realizado nas datas de 25, 26 e 27 

de maio de 2018.  

- A nova Direção Nacional da JPT será composta de forma consensuada por membros 

das forças políticas, tendo como referência a proporcionalidade obtidas pelas chapas 

no 6º Congresso do PT, e indicação de novo secretário ou secretária que componha a 

tendência do atual secretário nacional. A direção terá um mandato de transição que 

se encerrará com a realização 4º Congresso da JPT. 

Proporcionalidade dos Votos – 6º Congresso 

 

- O 4º Congresso da JPT se dará no primeiro semestre de 2019. 

- Demais informações serão apresentados no Regimento Interno do Congresso 

Extraordinário da JPT. 

- Todo processo organizativo do Congresso Extraordinário da JPT será encaminhado 

pela atual Comissão Organizadora Nacional do IV Congresso da Juventude do PT, 

sendo denominada para os devidos fins, de Comissão Organizadora Nacional do 

Congresso Extraordinário da JPT.  


