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Assunto: Recurso 

 

Objeto:   Definição de Pré-Candidatura à Prefeito 2020 no Município de Manaus/AM  

                

 

 

 

Companheiras e Companheiros da Direção Nacional, 

 

 

Senhora Presidenta 

 

 

 

 

 

 

     Os Dirigentes do Diretório Municipal de Manaus, 

infra-assinados, vêm mui respeitosamente apresentar a este Diretório Nacional, 

RECURSO contra decisão deliberada  na Reunião do Diretório Municipal de Manaus, 

ocorrida no dia 27/05/2020,  que deliberou sobre o nome do filiado a pré-candidato a 

prefeito da cidade de Manaus para o pleito de 2020,  pelos motivos, de fato e de direito, 

que passa a expor. 

 

 

1 –MOTIVOS POLÍTICOS 

    

1.1 DA PRÉ-CANDIDATURA DE JOSÉ RICARDO 

 

    Nessa conjuntura de enormes crises política, de saúde e 
econômica é imprescindível que o PT lance, em Manaus, maior metrópole da Amazônia,  
uma candidatura que busque, o mais possível, a unidade dos partidos de esquerda  e 
progressistas, com chances reais de ida para o segundo turno, e sagrar-se vencedora no 
pleito, para assim, implementarmos o modo petista de governar na capital amazonense.  
Sem nenhum demérito, político ou pessoal, ao companheiro deputado estadual Sinésio 
Campos, entendemos que é a candidatura do companheiro deputado federal José 
Ricardo que melhor atende esse perfil. 
 
     A pré-candidatura do companheiro José Ricardo tem 
densidade eleitoral e vem sendo construída na sua militância social e profissional, no 



desempenho de mandatos eleitorais no Legislativo. Nos últimos processos eleitorais 
teve sempre resultados destacados, a saber: 
    
  -  foi eleito duas vezes vereador de Manaus; 
 -  foi eleito duas vezes deputado estadual; 

- foi candidato à Prefeitura de Manaus na eleição de 2016, obtendo mais de 113 
mil votos, ficando tecnicamente empatado em 3 lugar; 
-  em 2017, na eleição suplementar para governador do Estado, recebeu 181 mil 
votos, sendo o segundo mais votado em Manaus com cerca de 18%;  
- em 2018, foi eleito deputado federal com mais de 197 mil votos, o mais votado 
de todo o pleito no estado do Amazonas e em Manaus com mais de 140 mil 
votos, sendo também, proporcionalmente, o segundo deputado mais votado do 
País entre os 513.  

 

      Uma candidatura majoritária do PT, com musculatura 
eleitoral, impulsionará o desempenho da nossa chapa de vereadores, que também 
precisará ser vitoriosa em 2020, aumentando a nossa bancada na Câmara Municipal de 
Manaus, que atualmente só tem um vereador. Além disso, precisamos motivar e 
mobilizar nossa militância, que recebeu um balde de água fria na cabeça, com a escolha 
feita pelo DM nas prévias. Ela, a militância, como toda a sociedade manauara, 
acompanha as pesquisas de intenção de voto para prefeito, onde o nome de José 
Ricardo, há mais de um ano, desponta como um dos três primeiros colocados e, 
portanto, um dos favoritos do pleito.  
 
     A simples possibilidade de ser qualquer outro que não o 
José Ricardo, o candidato a prefeito, desestimula a maior parte dos pré-candidatos a 
vereador. Assim que ventilada a possibilidade de ser outro o candidato, 41 deles 
apresentaram manifesto por escrito de que desistirão de suas candidaturas a vereador.  

 

     Como bem falou recentemente o presidente Lula, em 
entrevista a uma TV local aqui de Manaus, o PT precisa disputar bem as eleições 
municipais em todas as capitais e que “Tá na hora do PT disputar e ganhar a eleição para 
dirigir Manaus”. Para que isso aconteça, precisamos de uma candidatura forte, popular 
e experimentada. Qualidades essas que vislumbramos na candidatura do companheiro 
José Ricardo. 
 

Por essas razões, temos a certeza de que com José Ricardo 
pré-candidato a prefeito em Manaus animará a militância partidária, bem como o 
conjunto dos partidos da esquerda e progressistas em Manaus e ainda na certeza da 
vitória haverá uma gestão participativa, transparente, na construção de um futuro 
melhor para o povo da cidade de Manaus. 
 

2 –MOTIVOS JURÍDICOS 

 

2.1 – Do Encontro Municipal de Definição de Candidaturas 

 

     O DN, frente a situação de pandemia de covid-19, sem 

modificar os estatutos do PT, decidiu extraordinariamente que as candidaturas a 



prefeito(a) e vice-prefeito(a), deveriam ser deliberadas e aprovadas pelos Diretórios 

Municipais em prévias eleitorais. 

 

    Os encontros de definição de candidatura deveriam ser 

momentos sublimes onde se privilegiasse a manifestação preliminar dos filiados 

propiciando-lhes debates e discussões com o objetivo de esclarecer as questões da disputa. 

 

    O Diretório Municipal de Manaus não observou essas 

premissas e deu azo a acontecimentos que só faz denegrir a imagem do partido perante a 

sociedade. 

 

2.2 –Do Voto Secreto 

    Além dos motivos políticos acima delineados, a deliberação 

sobre pré-candidaturas deveria ocorrer em um clima de Encontros privilegiando-se a 

participação da militância, nos termos do artigo 136 do Estatuto, que dispõe: 

 

“ Art. 136. A Prévia  Eleitoral consiste na manifestação preliminar dos 

filiados, pelo voto secreto depositado em urna,organizada pela Comissão 

Executiva, que assegurará: 

a) a qualquer filiado,o acesso a informações e listas necessárias para a 

realização da Prévia; 

b) debates e discussões destinados a esclarecer os filiados sobre as 

questões em disputa; 

c) adequada localização e descentralização das urnas para a realização da 

votação, bem como os meios necessários para rigorosa fiscalização do 

pleito, além da rapidez e confiabilidade na apuração dos votos.” 

 

      

2.2 – Da Possibilidade de Segundo Turno 

 

      As Deliberações devem ser decididas em um único 

turno, facultado aos diretórios o estabelecimento de um segundo turno, desde que 

obedecidas as regras estabelecidas no item 4 ”a” do REGULAMENTO PARA 

DEFINIÇÃO DE CANDIDATURAS DO PT EM 2020, que dispõe prazo de 5 dias para 

que ocorra um segundo turno, vide: 

 

“ 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,5dias úteis.  

 

a) Quando houver segundo turno da prévia, o mesmo intervalo deverá 

ser garantido entre o primeiro e o segundo turnos.” 

 

 

2.3 – Do Segundo Turno Estabelecido pelo DM Manaus 

 

     Portanto, para que fosse regularmente estabelecido decisão 

em dois turnos mister se cumprisse as regras previamente estabelecidas. 

      



     O DMM convocou a reunião para realizar-se no dia 

23.05.2020, não sendo possível vencer a pauta e por questionamentos de ampliar o debate 

acabou sendo transferida com continuidade para o dia 27.05.2020, às 17h. 

 

      No dia 27.05.2020, aprovou-se o Regimento Interno 

estabelecendo para esta mesma data e logo em sequencia ao final do primeiro turno. Os 

diretorianos representando a corrente que ora recorrem procuraram ponderar sobre a  

impossibilidade de se fazer o segundo turno na mesma data, mas tiveram seus microfones 

cortados e o direito de manifestação cerceados. Aprovaram o Regimento. 

 

2.4 – Do Resultado do 1º Turno 

     Apurada a votação do primeiro turno, sagrou-se vencedor o 

Deputado Federal José Ricardo,  cujo resultado foi o seguinte: 

     

  1º. Dep. Fed. José Ricardo - 21 votos 

  2º.  Dep. Est. Sinésio Campos - 20 votos 

  3º.  Vereador Sassá  -   5 votos 

    Total   - 46 votos 

 

 2.5 – Do Resultado do Segundo Turno   

  

    O resultado obtido em primeira votação, ou primeiro turno 

é o que deve prevalecer.  Um segundo turno, para que tivesse validade, deveria ter sido 

designado para ocorrer em outra data, resguardado o início de um novo procedimento e 

com debates entre os candidatos remanescentes com no mínimo de 5 dias uteis, conforme 

previsão do item 4, “a” do REGULAMENTO PARA DEFINIÇÃO DE 

CANDIDATURAS DO PT EM 2020.  

      

    Entretanto, encerrado o primeiro turno, não obstante os 

protestos levados a efeito pelos presentes,  a direção municipal do PT Manaus manteve o 

segundo turno que veio a ocorrer no momento seguinte de encerrado o primeiro turno 

sem que houvesse tempo para seguir os regramentos partidários.  

 

Cabe ressaltar, que o regimento interno, embora constasse 

que a data do 2º. Turno seria no mesmo dia, não definia, que seria de imediato, sem 

intervalo para diálogos e apresentação de propostas.  

 

     Iniciado o segundo turno, discordando dos 

encaminhamentos que vinham sendo dado à Reunião, cerceado o direito de se 

manifestarem mediante o corte de seus microfones,  parte substancial dos diretorianos 

presentes se retiraram da reunião, cujos votos foram computados como abstenção, tendo 

o resultado do primeiro turno sido alterado, dando vitória ao Deputado Estadual Sinésio 

Campos: 

 

  1º.  Dep. Est. Sinésio Campos - 25 votos 

2º.   Dep. Fed. José Ricardo -   2  votos 

  Abstenções   -  19 votos 

    Total   -  46 votos 

 



     A  faculdade para ocorrência de segundo turno é para  

atender necessidades de Encontros de filiados onde se pressupõe a presença de milhares 

deles. Em razão da pandemia  esse DN  transferiu o poder de decisão dos Encontros para 

os Diretórios Municipais, ou seja, quem decide não é mais a militância mas os membros 

dos diretórios municipais, fato que envolve poucos votantes e, embora não proíba,   

prescinde de segundo turno.   

 

2.6- Do Cerceamento do Direito de Manifestação 

 

    Como já explicitado, foi cerceado pela direção da reunião, 

a manifestação de diretorianos sobre questões de ordem para denunciar irregularidades 

no processo, manifestação que é um direito do filiado, como preconiza o Art. 13, Inciso 

VII, alínea “b” do Estatuto do Partido, vide:  

 

Art. 13 São direitos do filiado e da filiada: 

............ 

VII – dirigir-se diretamente e por escrito a qualquer instância do Partido 

para: 

.............. 

b) denunciar irregularidades;  

 

2.7 - Da Substituição Irregular de Delegado 

     Outra irregularidade, que só veio a ser descoberta após a 

reunião mediante cotejo das listas de presenças,  foi a substituição extemporânea da 

dirigente titular do Diretório Municipal de Manaus (DMM), Sra. Ana Isabel Guimarães 

de Souza pela Sra. Jéssica Karla Marinho.  

 

Irregular porque  no dia 22/05/2020, a Chapa Renovação 

Unidade na Luta (RUL) apresentou documento (anexo), assinado pelos representantes Sr. 

Thiago Medeiro e Sra Maria Francinete C. Lima, substituindo a Sra Ana Isabel pela 

suplente Sra. Layane Gabrielle Silva Marczewski e não pela Sra. Jessika Karla que 

participou da reunião de forma irregular nos dias 23 e 27 de maio.  

 

O Regimento Interno do Encontro de Definição de 

Candidatura  em seu Art. 9º, parágrafos primeiro e segundo que diz: 

 

Art. 9º - O (a) suplente somente poderá ser credenciado (a), durante o 

período regulamentar de credenciamento, 

quando apresentar um documento do delegado (a) efetivo(a) 

comprovando seu impedimento. 

 

Parágrafo primeiro – O (a) suplente só poderá assumir na ausência do 

efetivo (a) da mesma chapa. 

 

Parágrafo segundo – Os (as) suplentes serão credenciados (as), também 

através da Plataforma Virtual, logo após o 

término do horário previsto para o credenciamento dos delegados(as), no 

horário das 15h às 16h, sendo proibido, 

nesse mesmo período, o credenciamento de delegados (as) efetivos (as). 

 



     Destarte, a Sra. Jessika Karla participou da reunião de 

forma irregular, visto que não foi apresentado por sua chapa documento de substituição 

com seu nome.  

 

2.8 - Do Voto Irregular em Nome de Outro Dirigente 

 

Ocorre ainda que na votação que não deveria ter acontecido 

do segundo turno, o dirigente Raynie Santos Neves proferiu voto em nome da dirigente 

Jessica Batista dos Santos, conforme áudio (Anexo), fato grave que também viola o 

princípio do voto secreto, pessoal e intransferível. 

 

     Desta feita, o Encontro Municipal ocorrido no dia 

23/05/2020 e 27.05.2020 ocorreu eivado de vícios,  não observando o voto secreto, 

permitindo a participação irregular de membro no DMM, cerceando questões de ordem e 

denúncias feitas por dirigentes, permitindo voto de dirigente sendo proferido por outro e, 

tendo por conveniência, determinado a ocorrência de dois turnos, não observou o 

interstício de 5 dias entre o primeiro e o segundo turno e o processo de debates para o 

mesmo.    

  

     Portanto, o segundo turno deve ser considerado nulo, 

declarando-se o resultado obtido no primeiro turno, haja vista que não poderia ter sido 

realizado sem que se cumprisse os debates e o interstício mínimo de 5 dias entre a 

realização do primeiro e o segundo turnos, cuja realização, modificando o resultado de 

primeiro turno, causou desequilíbrio e prejuízo ao recorrente, pois que lhe tirou a vitória 

obtida no primeiro turno. 

 

2.9 – Da Avocação 

 

    Pelo exposto, verifica-se instalada em Manaus um clima, 

não só de desconforto, mas de quase beligerância entre dirigentes e a militância da cidade 

Manaus, com repercussão nos municípios do interior e até mesmo em outros Estados da 

federação, haja vista a importância estratégica da candidatura a prefeitura de uma capital.  

 

     A solução para esses casos tem previsão estatutária, cujo 

artigo 162 disciplina: 

 

“ art. 162.  A Comissão Executiva Estadual ou Nacional poderá avocar 

para si, por decisão de no mínimo 60% (sessenta por cento) de seus 

membros, procedimento instaurado por instância inferior quando a 

repercussão do fato atingir sua jurisdição ou quando houver 

irregularidade no encaminhamento das providências a serem adotadas 

pela instância inferior ou sua respectiva Comissão Executiva.” 

 

 

    O Diretório Nacional, antevendo problemas dessa natureza 

que sói acontecer nas eleições, estabeleceu  que a definição de candidaturas a prefeito(a) 

e a vice-prefeito (a), tomadas pelos Diretórios Municipais serão obrigatoriamente 

referendadas pela Executiva Nacional, ex vi do artigo 1º, “a”, Resolução aprovada pelo 

Diretório Nacional em 29 de abril de 2020. 

 



3- CONCLUSÃO 

 

     Ante as considerações jurídicas e políticas que embasam o 

presente  recurso, diante da importância estratégica para o Partido dos trabalhadores de 

uma candidatura viável a prefeito na cidade de Manaus, vêm os autores, com fulcro no 

artigo 162 do Estatuto do Partido dos Trabalhadores,  c/c o item 1, “a”, da Resolução 

aprovada por esse Diretório Nacional, em 29.04.2020,  requerer à DIREÇÃO 

NACIONAL DO PT que seja AVOCADO para si a responsabilidade de decidir sobre o 

estabelecimento de pré-candidato à prefeitura de Manaus.    

 

 

     Termos em que  

    Pede Deferimento. 

  

Manaus, 29 de maio de 2020. 

 

 

Assinam os diretorianos e diretorianas do PT de Manaus/AM: 

 

 

1. CHIRLES MARIA RODRIGUES  

2. FRANCILENE DE AZEVEDO LIMA GUEDES 

3. FRANCISCO ELTON ALEME VIANA 

4. LEILA MARIA CANTUARIA SOUTELO DA SILVA 

5. LOURENZZO ALLYSSON GONDIM DA SILVA 

6. MARIA LUISA COELHO AZEVEDO 

7. NAYLEIDE ARAUJO 

8. RARIMAR AGUIAR PORTELA 

9. RENILDO VIANA AZEVEDO 

10. SEBASTIÃO PINHEIRO MAGALHÃES 

11. FRANCINALDO ALFAIA DA CONCEIÇÃO 

12. JOSE CLAUDIO RAMOS PONTES 

13. RAQUEL XAVIER 

14. ANA CLAUDIA CHAVES BANDEIRA DE MELO 

15. EVERALDO LUIZ BONFIM FERNANDEZ 

16. EDMILSON FONTES DE LIMA 

17. GILZA BATISTA DA SILVA 

18. JOSE OTONI RAPOSO DIOGENES 

19. SAMARA DANIELE SOUZA DOS SANTOS 

20. MOSANI DA COSTA SANTIAGO     

 

 


