
A Presidência Nacional do PT, ao final de franco e construtivo diálogo com as lideranças e 
forças políticas do PT do Estado do Espírito Santo, comunica ao Partido a construção de um 
produtivo acordo para a unidade partidária, que se expressa nos seguintes pontos: 

a. O PT do Espírito Santos se referencia nas decisões do 6º Congresso Nacional do PT e de 
sua etapa estadual para efetivar a oposição aos governos Paulo Hartung e Michel 
Temer em defesa do povo capixaba e brasileiro, de seus direitos e da democracia; 

b. Não sendo compatível a presença de petistas exercendo cargos em comissão no 
governo do Estado, o PT notificará os filiados e filiadas que ainda permaneçam nessa 
condição a sua desfiliação caso não solicitem imediata exoneração, tomando as 
medidas administrativas para tanto; 

c. O Diretório Estadual do PT será recomposto unitariamente com a participação de 
todas as Chapas que se inscreveram no Congresso Estadual, adotando o critério da 
proporcionalidade qualificada para escolha das funções que cada Chapa terá a cargo 
na Executiva Estadual. 

d. As divergências havidas ao longo deste processo, além de tratadas no foro adequado a 
ser instalado na próxima reunião do Diretório Nacional, serão com certeza superadas 
neste amplo esforço de diálogo, possível com a recomposição de nossa Direção 
Estadual. Essa é a prioridade de todas as lideranças e forças políticas do PT estadual e 
nacional face aos grandes desafios de nossa luta contra o Golpe, em defesa da 
democracia, dos direitos da classe trabalhadora e da construção da candidatura Lula à 
Presidência da República, que precisará de um palanque forte e unitário no Espírito 
Santo para ser vitoriosa. 

A Presidência Nacional do PT agradece a franqueza e a disposição para o entendimento 
verificada ao longo desse processo, e comemora com o conjunto do Partido os passos dados 
na data de hoje para a construção da unidade do PT do Espírito Santo. 

 

Brasília, 6 de setembro de 2017 


