Por Estudos Técnicos/CNM – setembro de 2020

ELEIÇÕES MUNICIPAIS EM 2020
Candidaturas únicas e embates

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o encerramento do prazo final para o
cadastramento das candidaturas das eleições municipais de 2020, traz algumas informações
interessantes, como por exemplo, as cidades aonde só haverá um único candidato e as cidades aonde
haverá dois candidatos: os duelos, ou seja, quais partidos se enfrentarão neste pleito.
É bom salientar que os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda são preliminares, pois
após este registro dos candidatos, o tribunal vai homologar cada um dos postulantes ao cargo podendo
haver indeferimentos que pode alterar estes dados.

Municípios que possuem apenas um candidato a Prefeito
Neste ano, o Brasil enfrentará mais uma eleição geral para a esfera municipal. Assim, todas as
atenções do país estarão voltadas para o resultado das urnas que apresentará os novos prefeitos, viceprefeitos e vereadores que comandarão suas localidades pelos próximos quatro anos. Com isso
teremos uma nova correlação de forças políticas que certamente influenciarão as eleições nacionais de
2022. Com a intenção de contribuir para uma visão mais ampla do processo democrático que se
aproxima, a CNM apresenta por meio deste estudo, um levantamento do quadro dos municípios que
apresentaram apenas um candidato, ou seja, caso esta candidatura seja homologada já garantirá a
vitória deste novo gestor municipal.
Com aproximadamente dois meses que antecedem as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) divulgou que existem 19.141 candidatos a prefeitos em todo o Brasil (dados parciais do
Tribunal).
Entretanto, após uma primeira análise dos dados disponibilizados pelo TSE, 117 municípios
terão apenas um candidato, ou seja, se homologada a candidatura, serão estes, os primeiros prefeitos
eleitos nesta eleição de 2020.
A maior concentração está nos Municípios do Rio Grande do Sul, dos 497 municípios gaúchos,
34 possuem apenas um candidato a prefeito, seguidos dos estados de Minas Gerais, Paraná, 20, 17,
respectivamente.
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Fonte: TSE – Elaboração própria

Quanto aos Partidos Políticos, o MDB terá 21 candidaturas únicas, seguida do PP com 14, PSDB
com 12, DEM com 11 e PSD com 10, todos partidos tradicionais nos Municípios brasileiros.

Fonte: TSE – Elaboração própria
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Embate entre dois candidatos em 37% dos municípios
Um fato que chama a atenção nestas eleições municipais é que a disputa pelas prefeituras está
polarizada entre duas candidaturas em municípios do país (2.069 ou 37,1%), apontam os dados
divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 27 de setembro e consolidados pela CNM.
A população que decidirá entre dois candidatos nestes 2.069 municípios alcança a 20.9 milhões
de pessoas, ou 10% da população brasileira, serão 16,4 milhões de eleitores sendo disputados nestas
cidades.

Fonte: TSE – Elaboração própria

O Estado com o maior número de embates será o Piauí (137, 61%), seguido do Rio Grande do
Sul (275,55%), Paraíba (120,54%) e Santa Catarina (136,46%).
Quanto aos Partidos que vão duelar, o MDB x PP estarão disputando em 133 cidades, seguidos
do PP x PSD em 80, o MDB x PSDB em 77, o MDB x PSD em 60, o PDT x PP com 55, o PP x PT em 52,
o DEM x MDB com 49, o MDB x PDT com 47, MDB x PL com 43 e o PSD x PT com 41.
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Fonte: TSE – Elaboração própria

Estes embates refletem bem os partidos políticos com mais número de prefeitos(as) no Brasil
nos últimos anos, são partidos que possuem bases municipais bem sólidas, embora alguns tenham
mudado de nome nos últimos anos, mantem uma forte organização municipal.
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