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A Comissão Executiva Nacional do PT aprovou 
o Regulamento do Processo de Escolha de 
Candidaturas para as Eleições 2020
Isso significa que a partir de agora, os Diretórios Municipais e as 
Comissões Provisórias, começarão a definir suas candidaturas 
para as Eleições Municipais de 2020.

No PT, o processo de definição de candidaturas é democrático, 
com a participação de delegados e delegadas nos Encontros. 
Em alguns municípios, este processo terá várias etapas. Mas, a 
depender da conjuntura política e do número de eleitores no 
município, a escolha dos/as candidatos/as será simples e rápida.

Municípios com menos de 1.000 filiados aptos com apenas um/a 
candidato/a a prefeito/a.

O Diretório Municipal, ou a Comissão Provisória, deverá decidir como 
será composto o Encontro Municipal de Definição de Candidaturas. 
A princípio, todos os filiados/as aptos são delegados/as e podem 
participar, mas a instância municipal pode, desde que aprovado 
pelos votos de 2/3 dos membros, realizar o Encontro com delegados 
indicados pelas chapas que participaram do PED 2019.

O Encontro Municipal, neste caso, definirá a Política de Alianças, 
que deverá estar de acordo com a Tática Eleitoral Nacional, o/a 
candidato/a a vice, e chapa de vereadores. Podendo inclusive, 
delegar à direção municipal poderes para concluir as tratativas 
com partidos aliados em relação à efetivação das coligações e 
composição das chapas majoritárias e proporcionais.



Municípios com menos de 1.000 filiados aptos 
com mais de um/a candidato/a a prefeito/a.
A instância municipal deverá garantir no calendário, pelo menos, 
5 dias úteis para a inscrição de candidaturas a prefeito/a.

Sempre que houver mais de uma candidatura inscrita, além de 
definir a composição do Encontro Municipal, a instância precisará 
definir o método de escolha do candidato/a, que poderá ser 
através da realização de Prévia ou do Encontro Municipal.

Para que a escolha seja feita no Encontro Municipal, dispensando a 
realização de Prévias, é preciso a aprovação de 2/3 dos membros 
da instância municipal.

Neste caso, o Encontro Municipal além de definir o/a candidato/a 
a vice; a chapa de vereadores e a Política de Alianças, escolherá 
também o/a candidato a prefeito/a.

Municípios com menos de 1.000 filiados aptos onde 
o PT pode apoiar candidatura de outro partido.
Para apoiar candidato de outro partido é preciso que, pelo menos 
um terço do Diretório ou da Executiva apresentem formalmente 
uma proposta de apoio, dentro da data prevista no calendário. 
Quando isso acontecer, é preciso convocar o Encontro Municipal 
de Tática Eleitoral, antes do início do prazo de inscrição de 
candidaturas a prefeito/a.

As regras para a composição do Encontro Municipal de Tática Eleitoral 
são as mesmas do Encontro Municipal de Definição de Candidaturas.

O Encontro Municipal de Tática Eleitoral também poderá 
delegar à direção municipal poderes para concluir as tratativas 
com partidos aliados em relação à efetivação das coligações e 
composição das chapas majoritárias e proporcionais.



Eleição de Delegados nos municípios com mais 
de 1.000 filiados aptos
Nos municípios com mais de 1.000 filiados aptos, os delegados/
as para os Encontros de Definição de Tática Eleitoral ou de 
Escolha de Candidatos devem ser eleitos previamente pelos 
Filiados e Filiadas.

Entretanto, considerando que foram inscritas chapas municipais 
recentemente, os Diretórios Municipais poderão optar, desde que 
aprovado por 2/3 dos seus membros, por realizar os Encontros 
com delegados/as indicados pelas chapas, de acordo com a 
proporcionalidade do PED 2019.

Definição do Calendário Eleitoral 
Como vimos, o processo de definição de candidaturas pode 
variar de um município para o outro. Entretanto, o calendário que 
será aprovado pelo Diretório deve incluir todas as etapas, mesmo 
que não estejam previstas pela conjuntura política local. 

Ou seja, mesmo em um município com candidatura única é 
preciso definir os prazos para Apresentação de Proposta de 
Apoio a outro Partido e para Inscrição de Pré-Candidato/as a 
Prefeito/a. Uma vez que não é a inscrição do/a candidato/a que 
define a candidatura, mas o fato de não ter sido proposto apoio a 
outro partido e não ter surgido nenhuma outra inscrição.



Além disso, a conjuntura pode mudar. Por isso é importante ter 
prazos claros, incluindo no calendário que será aprovado, todos 
os 7 itens abaixo:

1.  Eleição ou Indicação de Delegados Municipais;

2. Apresentação de Proposta de Apoio a outro Partido;

3. Encontro de Definição de Tática Eleitoral, para 
deliberar sobre eventual proposta de Apoio a outro Partido;

4. Inscrição de Pré-Candidato/as a Prefeito/a, Vice e 
Proporcionais;

5. Prévia para escolha do/a Candidato/a Prefeito/a;

6. Segundo turno da Prévia;

7. Encontro de Definição de Candidaturas.

O calendário deverá prever a realização de todas as 7 etapas acima 
entre os dias 05 de abril e 5 de julho. Mas é possível antecipar o 
calendário, para dar início ao processo eleitoral a partir de 10 de 
fevereiro, por deliberação de 2/3 de seus membros do Diretório 
Municipal ou por autorização da respectiva Comissão Executiva 
Estadual ou da Comissão Executiva Nacional

Além disso, ao definir o calendário é preciso definir duas premissas 
junto com o calendário: o método de escolha da candidatura e a 
forma de composição do Encontro Municipal.

Como vimos, a instância municipal precisa definir previamente 
o método de escolha da candidatura, definindo previamente, 
sempre com os votos de 2/3 dos seus membros, se, em caso 
de disputa, delegará para o Encontro Municipal a definição do 
candidato/a prefeito/a, dispensando a realização das prévias.



A composição do Encontro Municipal também deve ser definida 
previamente, junto com o calendário. A princípio, nos municípios 
com menos de 1.000 filiados, todos os filiados/as aptos são 
delegados/as e podem votar. E nos municípios com mais de 
1.000 filiados é necessário fazer nova eleição de delegados/as 
e inscrever novas chapas. Entretanto, em qualquer município, a 
instância poderá optar, sempre com os votos de 2/3 dos seus 
membros, por convocar o Encontro com delegados indicados 
pelas chapas inscritas no PED 2019.

Quem pode participar?
Podem votar, todos os filiados até o dia 31 de janeiro de 2020. O 
pagamento das contribuições financeiras dos/das filiados/as que 
não exercem cargos não será obrigatório. 

Filiados que exercem cargos deverão quitar suas eventuais 
dividas junto ao SACE, de acordo com as regras previstas pela 
Secretaria de Finanças.

Para se inscrever como pré-candidato em uma previa ou encontro, 
é preciso estar filiado/a ao Partido até 4 de abril de 2020 e 
quando ocupar ou tiver ocupado cargos eletivos, de confiança 
ou de direção; estar em dia com o Partido.

Veja que, quem se filiar ao PT até o dia 4 de abril, poderá ser 
candidato, mas não poderá ser delegado/a ou votar em uma prévia.


