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RESOLUÇÃO SOBRE AS ELEIÇÕES 2020 
 
A eleição de 2020 será um espaço fundamental de reafirmação da história, do 
legado e do protagonismo político do PT, além de se configurar como um 
ambiente de preparação para o embate que teremos contra a direita e o 
fascismo nas eleições nacionais de 2022. Assim, nossas campanhas devem 
apontar caminhos para o fortalecimento e articulação da nossa força nos 
municípios da Paraíba.  
 
A derrota da ultradireita nas próximas eleições é um dos objetivos centrais para 
construirmos maioria na sociedade e acumularmos forças para 
reconquistarmos a Presidência da República, pois os setores que nos apoiam 
têm a expectativa de que voltemos a governar o país. Devemos buscar 
consolidar o apoio dos paraibanos e paraibanas que votaram em Fernando 
Haddad e, indo além, ampliar esse horizonte, juntando homens e mulheres que 
não concordam com os desmontes do governo Bolsonaro, para uma grande 
mobilização em defesa do nosso país.  
 
Para tanto, é preciso manter a coesão da frente de esquerda e do chamado 
campo democrático e popular e buscar diferentes setores da sociedade, partido 
do compromisso e engajamento em lutas concretas em defesa dos direitos 
sociais e de condições dignas de vida. Nesse sentido, estratégia do PT para as 
eleições deste ano deve partir da junção de duas frentes importantes: as forças 
da luta partidária, com os partidos alinhados politicamente ao nosso projeto, e 
as organizações sociais democráticas que lutam pela melhoria de vida do povo 
do nosso Estado. 
 
Nas eleições deste ano não haverá coligação na chapa proporcional, o que 
significa que o número de vereadores e vereadoras eleitos dependerá 
exclusivamente do conjunto de votos dos candidatos petistas e na legenda do 
PT. Por essa razão, o partido enfrentará o desafio de participar das eleições 
lançando o maior número possível de candidaturas, de mulheres e homens, de 
negras e negros, de jovens e de todos e todas que representam a força e o 
compromisso com as lutas sociais. Os debates e acordos que acontecerão no 
processo de montagem das chapas, visando fortalecê-las, terá 
acompanhamento de perto da Direção Estadual por meio do nosso Grupo de 
Trabalho Eleitoral - GTE.  
 
Nas eleições majoritárias para os municípios da Paraíba, entendemos PT, 
PSB, PC do B, REDE, PDT, PSOL e UP devem dialogar no sentido de traçar e 
mapear o Estado para os embates eleitorais de 2020, assim como devem atuar 
fortemente juntos aos movimentos sociais e manterem-se firmes contra os 
ataques do governo Bolsonaro ao Estado da Paraíba e à população brasileira. 
Esse bloco deve estar coeso neste pleito, construindo alianças, palanques e 
movimentos que garantam a eleição de companheiros e companheiras 
identificados com o nosso projeto. Assim, orientamos alianças e acordos nas 
eleições 2020 na Paraíba com estes partidos aliados.  
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“Esse cenário de perspectiva de fortalecimento institucional – politico – eleitoral 
do partido nos remete a necessidade de prepará-lo para os embates que se 
avizinham. Precisamos corrigir estratégias politico-eleitorais com o proposito de 
nos qualificar no campo da esquerda. Nesse sentido, priorizamos nesse 
campo, as alianças necessárias para compor as chapas majoritárias nas 
próximas eleições. As alianças com partidos da direita e base de sustentação 
do governo Bolsonaro, particularmente o PSL, PSDB e o DEM não serão 
aceitas” (Item 33 da Tese Final do 7º Congresso Estadual do PT PB) 
 
Por fim, reafirmaremos nosso protagonismo nas eleições 2020 na Paraíba, 
buscando a eleição de companheiros e companheiras que estejam em total 
sintonia com nossas políticas e diretrizes programáticas do Partido dos 
Trabalhadores.  
 

João Pessoa, 14 de Março de 2020. 
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