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Calendário para Definição de Candidaturas do PT em 2020 
 
Considerando o artigo 139 do Estatuto do PT, que determina a responsabilidade do Diretório 
Nacional para estabelecer o calendário nacional para indicação, impugnação e aprovação das 
candidaturas às eleições proporcionais e majoritárias; 
 
O Diretório Nacional do PT RESOLVE: 
 
1. O processo de definição de candidaturas do PT às Eleições 2020 poderá ser iniciado a partir do 

dia 05/04/2020, sendo finalizado com os Encontros de Definição de Candidaturas, no máximo, 
até o dia 05/07/2020. 
a) Excepcionalmente, por deliberação de 2/3 de seus membros do Diretório Municipal ou por 

autorização da respectiva Comissão Executiva Estadual ou da Comissão Executiva Nacional o 
processo de definição de candidaturas poderá ser iniciado a partir de 10/02/2020. 

 
2. Respeitadas as disposições estatutárias e o disposto nestas Diretrizes, as Comissões Executivas 

Municipais deverão aprovar seus calendários para definição das candidaturas do PT às eleições 
de 2020, estabelecendo datas e prazos para: 
a) Eleição de Delegados Municipais; 
b) Apresentação de Proposta de Apoio a outro Partido; 
c) Encontro de Definição de Tática Eleitoral, para deliberar sobre eventual proposta de Apoio a 

outro Partido; 
d)  Inscrição de Pré-Candidato/as a Prefeito/a; 
e) Prévia para escolha do/a Candidato/a a Prefeito/a; 
f) Segundo turno da Prévia; 
g) Inscrição de Pré-Candidato/as a Vice e Proporcionais; 
h) Encontro de Definição de Candidaturas. 

 
3. Até 15 dias antes dos Encontros de Definição de Candidaturas as Comissões Executivas Municipais 

deverão comunicar às respectivas Secretarias Estaduais de Organização o calendário completo 
do processo. 

 
4. O período de apresentação de propostas de apoio a candidato/a de outro partido e de inscrição 

de candidaturas a prefeito/a e a vereador/a deverá ser de, no mínimo, 5 dias úteis. 
a) Quando houver 2º turno da prévia, o mesmo intervalo deverá ser garantido entre o primeiro 

e o segundo turnos. 
 
5. O/as delegado/as aos Encontros Municipais serão eleito/as diretamente pelos filiado/as antes do 

início do processo de definição de candidaturas, observando-se o regulamento em anexo a estas 
Diretrizes. 
a) O número de delegado/as dos Encontros será definido pela Comissão Executiva Municipal, 

devendo ter, no mínimo, 5 vezes o número de vagas no respectivo Diretório Municipal. 
b) Nos municípios com até 1.000 filiado/as apto/as, todo/as os filiado/as poderão participar do 

Encontro, dispensando a realização da eleição de delegado/as. 
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c) Nos municípios acima de 1.000 filiados aptos, quando o Diretório Municipal deliberar, por 
votos de 2/3 de seus membros, o/as delegado/as serão indicados pelas chapas municipais, 
proporcionalmente à votação que obtiveram nas Eleições Internas 2019. 

d) Nos municípios acima de 200 mil eleitores e naqueles com geração de TV, as decisões sobre 
definição da política de alianças e de candidaturas deverá ser referendada pela instância 
nacional. 

 
6. Os municípios que não realizaram as Eleições Internas 2019 ou não obtiveram quórum poderão 

eleger seus diretórios entre os dias 14/03/2020 e 31/05/2020, através de Eleições 
Extraordinárias, cujo regulamento consta em anexo. 
a) Os municípios que realizarem Eleições Extraordinárias e não se enquadrarem nas letras “b” 

e “c” do item 5 deverão eleger também os/as delegados/as aos Encontros Municipais. 
b) Para a eleição de delegados, deverá ser observado, no que couber, os prazos e normas 

previstas no regulamento das Eleições Extraordinárias. 
 
7. Para votar nas eleições de delegados, nos Encontros e nas Prévias, o/as filiado/as deverão 

observar as seguintes regras: 
a) Estar filiado/a ao Partido até o dia 31/01/2020; 
b) O pagamento das contribuições financeiras dos/das filiados/as que não exercem cargos não 

será obrigatório. 
c) A Secretaria de Finanças publicará resolução específica com os demais critérios e prazos para 

negociação de dividas e pagamento de contribuições. 
 
8. As propostas de apoio a candidato a Prefeito/a de outro partido, deverão ser subscritas por 1/3 

(um terço), no mínimo, dos membros do Diretório Municipal ou da Comissão Executiva Municipal. 
a) Caso seja apresentada proposta na forma do caput, deverá ser realizado o Encontro de 

Definição de Tática Eleitoral. 
b) Caso não haja proposta de apoio a candidato/a de outro partido ou quando a decisão do 

Encontro de Definição de Tática Eleitoral deliberar por candidatura própria, será 
imediatamente aberto o prazo de inscrição de pré-candidaturas a Prefeito/a. 

c) Nos municípios onde o PT participar de coligação majoritária com outro/s partidos/s, o PT não 
poderá deixar de concorrer com chapa de candidaturas a vereador/a. 

 
9. A Comissão Executiva Municipal somente examinará pedido de indicação a pré-candidatura se 

vier acompanhado de assinaturas ou votos favoráveis de, no mínimo:  
a) ao cargo de prefeito/a: 

 10% (dez por cento) do número de filiado/as que participaram da última eleição interna 
realizada no município. 

b) ao cargo de vereador/a: 

 3 (três) membros do Diretório Municipal; ou 

 1 (um) Núcleo devidamente registrado junto à respectiva direção municipal; ou 

 1 (um) Diretório Zonal devidamente registrado na respectiva direção municipal; ou 

 2,5% (dois e meio por cento) do total de filiado/as no município. 
 
10. Quando a escolha da candidatura for efetuada no Encontro, o pedido de inscrição deverá ser 

acompanhado das assinaturas de, no mínimo, 10% do número total de delegado/as ao Encontro. 
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11. São pré-requisitos para ser candidato/a: 
a) estar filiado/a ao Partido até 4 de abril de 2020; 
b) quando ocupar ou tiver ocupado cargos eletivos, de confiança ou de direção; estar em dia 

com o Partido; 
c) o pagamento das contribuições financeiras não será obrigatório para os filiados padrão 

(aqueles que não exercem cargos); 
d) assinar e registrar em Cartório o “Compromisso Partidário do/a Candidato/a Petista”, de 

acordo com modelo aprovado pela instância nacional do Partido, até a realização da 
Convenção Oficial. 

 
12. Havendo mais de um(a) candidato/a inscrito/a para Prefeito/a, o Diretório Municipal, 

considerando as diretrizes nacionais sobre política de alianças, a conjuntura municipal e o estágio 
de evolução das tratativas sobre coligações com os demais partidos, definirá o método de escolha 
do/a candidato/a, podendo ser através de Prévias Eleitorais ou, se aprovado por 2/3 dos votos 
de seus membros, através de votação em urna no Encontro Municipal de Definição de 
Candidaturas. 

 
13. Respeitadas as diretrizes e a tática aprovada, os Encontros de Definição de Tática Eleitoral 

poderão delegar às Direções Municipais poderes para concluir as tratativas com partidos aliados 
em relação à efetivação das coligações e composição das chapas proporcionais. 

 
14. Havendo mais de uma pré-candidatura ao cargo de Vice-Prefeito/a caberá ao Encontro de 

Definição de Candidaturas escolher o/a candidato/a por voto em urna. 
 
15. Qualquer filiado/a poderá fiscalizar a aplicação destas Diretrizes, bem como das normas do 

Estatuto Partidário, podendo apresentar recurso perante as instâncias superiores. 
 
16. Será considerado como tempestivo o recurso quando apresentado em até 3 dias úteis contados 

a partir do fato questionado, devendo a instância superior julgá-lo no prazo de 5 dias úteis. 
 
17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva Nacional. 
 

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2020. 
 

Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores 
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ANEXO - REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2020 - PEDEX 
 
1. Os municípios que não elegeram suas direções durante o 7º Congresso, poderão realizar Eleições 

Extraordinárias entre os dias 14/03/2020 e 31/05/2020, sempre aos finais de semana, das 9 às 
17 h. 

a) Municípios que elegeram suas direções municipais, mas que não preencheram todas as 
vagas do Diretório Municipal ou que não tenham cumprido a paridade ou as cotas de 
juventude e etnia, também poderão realizar o PEDEX para renovar o Diretório. 

b) Não constituída a direção municipal após a realização do PEDEX, será nomeada nova 
Comissão Provisória Municipal, sem a inclusão dentre os seus membros dos dirigentes da 
gestão 2017/2019. 
 

2. Todos os aspectos organizativos da eleição serão de responsabilidade de uma Comissão de 
Organização Eleitoral, a ser indicada em cada município pela respectiva Comissão Executiva 
Estadual. 
 

3. Poderão votar no PEDEX o/as filiado/as até dia 31/01/2020. 
a) poderão ser votados os filiados o/as até dia 05/04/2020, desde que respeitados os prazos 

de inscrição de chapas e candidaturas.  
b) filiados/as que ocupam ou ocuparam cargos eletivos, de confiança ou de direção deverão 

estar em dia com o Partido para votar e ser votados. 
c) o pagamento das contribuições financeiras dos filiados padrão (aqueles que não exercem 

cargos) não será obrigatório para o exercício do voto e na inscrição de chapas e 
candidaturas. 

d) a Secretaria de Finanças publicará resolução especifica com os demais critérios e prazos 
para negociação de dividas e pagamento de contribuições. 
 

4. As Listas de Votação e Credenciamento com os nomes dos filiado/as apto/as a votar no PEDEX 
serão elaboradas pela Secretaria Nacional de Organização, tendo como base o Cadastro Nacional 
de Filiados. 
 

5. A inscrição das chapas e candidaturas, deverá ser feita perante a Comissão de Organização 
Eleitoral, até 15 dias antes da respectiva eleição. 

a) as chapas inscritas respeitarão na sua composição a paridade de gênero e as cotas de 
etnia e juventude previstas pelo Estatuto. 

b) as chapas e as candidaturas inscritas deverão ser registradas no SISPED pela Comissão de 
Organização Eleitoral. 

c) será mantida a mesma quantidade de vagas nos Diretórios Municipais, Comissões de Ética 
e Conselhos Fiscais prevista no regulamento do 7º Congresso Nacional. 
 

6. O número de nomes inscritos em cada chapa poderá ser, no máximo, até o dobro do número de 
vagas em disputa e, no mínimo, igual à metade das vagas. 
 

7. Eventuais impugnações de chapas ou candidaturas deverão ser apresentadas à respectiva 
Comissão Executiva Estadual até 3 dias úteis após a inscrição da chapa, devendo ser julgados no 
prazo de 5 dias úteis. 
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8. A data e os locais de votação deverão ser registrados no SISPED e amplamente divulgados pela 
Comissão de Organização Eleitoral até 5 dias antes da eleição. 
 

9. A quantidade de locais de votação será definida pela respectiva Comissão de Organização, 
observando os seguintes critérios: 

a) nos municípios ou zonais com até 600 filiados aptos, cada local de votação deverá ter, no 
mínimo, 150 filiados. 

b) nos municípios ou zonais com entre 601 e 1.000 filiados aptos, cada local de votação 
deverá ter no mínimo de 250 filiados. 

c) nos municípios ou zonais com mais de 1.000 filiados aptos, cada local de votação deverá 
ter no mínimo 350 filiados. 
 

10. Excepcionalmente, a Comissão Executiva Estadual poderá autorizar alteração deste critério para 
municípios com grandes extensões territoriais ou que apresentem dificuldades específicas de 
locomoção (ilhas, locais de difícil acesso, altos índices de violência, etc). 
 

11. As chapas municipais ou membros dos Diretórios Estaduais poderão inscrever fiscais, até 3 dias 
antes da eleição, para acompanhar o pleito em determinado município. 

 
12. O quórum para validade da eleição é de 25% do número de filiados que votaram no último PED 

realizado no município, considerando como referência a lista de Votação e Credenciamento 
elaborada pela Secretaria Nacional de Organização. 

a) Nos municípios em fase inicial de organização, onde nenhum processo de eleição 
municipal tenha sido realizado anteriormente, o quórum para validade da eleição será de 
15% do número total de filiados aptos a votar. 
 

13. Encerrada a votação, será realizada a apuração, coordenada pela Comissão de Organização 
Eleitoral. 
 

14. Após a apuração dos votos o resultado do PEDEX deverá ser amplamente divulgado e registrado 
no SISPED em até 5 dias depois da eleição. 

 
15. A Comissão de Organização Eleitoral deverá encaminhar para o respectivo Diretório Estadual a 

cópia da lista de presença e das atas de votação e apuração e os nomes dos dirigentes eleitos. 
 
16. O mandato dos dirigentes eleitos no PEDEX terá início na data do registro do Diretório na Justiça 

Eleitoral e se estenderá até o final da gestão dos dirigentes eleitos no 7º Congresso Nacional. 
 
17. Havendo no município mais de dois candidatos a presidente ou presidenta, e se nenhum deles 

atingir mais de 50% dos votos válidos, será realizado segundo turno, no mínimo, 5 dias úteis 
depois do primeiro turno. 

a) Sempre que houver segundo turno serão obedecidas as regras do artigo 40 do Estatuto. 
 
18. Eventuais recursos em relação a realização da eleição deverão ser apresentados à Comissão 

Executiva Estadual respectiva em até 3 dias úteis após a realização da eleição. 
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19. A Instância Estadual deverá priorizar o julgamento dos recursos de municípios onde será realizado 
segundo turno. 

 
20. O princípio da proporcionalidade, assim como as cotas de etnia, juventude e a paridade de 

gênero, serão estritamente observadas na composição das instâncias. 
 
21. Sempre que os prazos para inscrição de chapas, candidaturas e fiscais; impugnação; apresentação 

e julgamento de recursos; divulgação de local de votação ou de resultado coincidirem com um 
feriado ou final de semana, o prazo será estendido para o primeiro dia útil subsequente. 

 
22. Eventuais omissões neste regulamento serão resolvidas pela Comissão Executiva Nacional. 

 
NÚMERO DE VAGAS NAS INSTÂNCIAS PARTIDÁRIAS 

 
Os Diretórios Municipais terão a seguinte composição, além do/a Presidente eleito/a e do/a Líder 
da Bancada na Câmara de Vereadore/as: 

 
FAIXA ELEITORES MEMBROS TITULARES 

1 Até 20 mil 6 

2 Acima de 20 até 40 mil 10 
3 Acima de 40 até 100 mil 16 

4 Acima de 100 até 200 mil 22 

5 Acima de 200 até 500 mil 36 

6 Acima de 500 mil 44 

 

As Comissões de Ética e os Conselhos Fiscais terão a seguinte composição: 
 

FAIXA ELEITORES EFETIVOS SUPLENTES 

1 Até 20 mil Não tem Não tem 

2 Acima de 20 até 40 mil 4 2 

3 Acima de 40 mil 6 4 

 

Nos municípios com até 20 mil eleitores, quando houver pedido para instauração de processo 
disciplinar ou necessidade de análise de balancetes, demonstrativos contábeis ou prestação de 
contas deverá o respectivo Diretório Municipal nomear comissão específica, podendo a instância 
estadual, nos casos mais graves, avocá-los para exame pela Comissão de Ética Estadual ou 
Conselho Fiscal Estadual. 

A cota étnica nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina observará as 
porcentagens previstas na tabela abaixo. 

 
ESTADO COTA 

São Paulo 14% 

Paraná 11% 

Rio Grande do Sul 6% 
Santa Catarina 6% 

 


