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RESOLUÇÕES DA PLENÁRIA NACIONAL DA CUT 

17, 18 e 19 de agosto de 1990 

 Escola Sindical 7 de Outubro - Belo Horizonte -MG  

 

MANIFESTO À CLASSE TRABALHADORA E À POPULAÇÃO 

 

A Central Única dos Trabalhadores convoca o movimento sindical e conclama os 

movimentos populares e o povo em geral para uma campanha nacional de luta contra as medidas 

econômicas recessivas e de arrocho salarial autoritariamente impostas pelo governo Collor. 

Sob o pretexto de zerar a inflação, o governo fez um pacote econômico que arrochou os 

salários, aumentou o desemprego e seqüestrou as economias de milhares de pequenos poupadores, 

violentando a democracia e desorganizando a economia. A inflação não acabou e o que está em 

vigor é um modelo econômico ortodoxo, de inspiração neoliberal, baseado no receituário do FMI. 

A recessão e o arrocho salarial são a alma da política econômica de Collor. O salário 

mínimo é o mais baixo da história do país, as pensões e aposentadorias são comprimidas e o 

desemprego atinge mais de 1 milhão de trabalhadores, só em São Paulo. A redução da produção 

atinge limites intoleráveis e a questão da terra continua sem solução, enquanto a violência aumenta 

na cidade e no campo. Ainda assim, os preços continuam subindo, enquanto os grandes industriais e 

banqueiros acumulam lucros fantásticos. 

Avançando na política de privatização e desmonte do Estado, mais de 200 mil servidores 

públicos foram demitidos ou colocados em disponibilidade, cortes violentos foram realizados nas 

verbas destinadas a setores essenciais, acarretando a degradação dos já precários serviços de saúde, 

educação, energia, transporte, comunicações, abastecimento e saneamento. As estatais são 

sucateadas para que sejam leiloadas e vendidas a preços vis, num processo de privatização que 

atenta contra o patrimônio do povo brasileiro. 

Nesse quadro, governo e classe dominante manipulam os meios de comunicação, 

procurando inibir a resistência dos que são atingidos por suas medidas. Para isso, monta-se uma 

farsa diante da opinião pública, alegando que a inflação “zero” ou “declinante” justificaria 

sacrifícios “temporários”. Assim, as greves e mobilizações seriam prejudiciais, descabidas e 

inconseqüentes. Para a CUT, longe disso, essas lutas são legítimas e representam exatamente o 

vigor e a capacidade de resistência da classe trabalhadora. 

O momento atual registra um aumento de tensão social, com explosão de conflitos no campo 

e na cidade. As ocupações de terra se intensificam e as greves passam a ocorrer com longa duração. 

Do outro lado, o patronato radicaliza, o Congresso mostra-se omisso e conivente, enquanto o 

Judiciário adere à ilegalidade inaugurada por Collor. 

Como conseqüência, as greves da Ford, da CSN e dos eletricitários, os episódios do Pontal 

do Paranapanema e dos sem-terra em Porto Alegre revelam que essa política aponta para a 

continuidade e o aprofundamento do quadro de inflação, baixos salários e ampliação da miséria. 

Isso aumenta os desafios do movimento sindical. É preciso combater essa política, atuando em 

várias frentes e em todos os níveis. 

O sucesso do projeto Collor depende em grande parte da manutenção de um Congresso 

submisso e da cumplicidade dos governos estaduais. Por isso, a CUT orienta os sindicatos e o 

conjunto da classe trabalhadora para uma participação ativa no processo eleitoral de outubro, 
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mobilizando, organizando e ajudando a elevar o nível de consciência da população e elegendo 

candidatos comprometidos com as reivindicações e plataformas de luta dos trabalhadores. 

A CUT, como Central comprometida com os interesses imediatos e históricos dos 

trabalhadores, luta contra o arrocho salarial e em defesa do emprego, atacando o “carro-chefe” da 

política econômica de Collor, mas não pode se restringir a isso. Os interesses de outros setores 

populares e dos trabalhadores não organizados, também atingidos pelo projeto Collor, serão 

defendidos pelo movimento sindical. 

Nesse processo, combinaremos novos e antigos métodos de luta. A Greve Geral continua, 

portanto, na ordem do dia. Precisamos ampliar nossas lutas, superando os limites das categorias e 

regiões, num processo de unificação nacional das lutas. 

Mobilização geral em defesa das nossas reivindicações. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

A CUT vai desenvolver, imediatamente, um Plano de Lutas envolvendo o conjunto dos 

trabalhadores para enfrentar de forma global e nacional o projeto Collor, com o objetivo de reverter 

os enormes prejuízos que o mesmo está impondo aos trabalhadores e, assim: 

• derrotar o plano de arrocho, desemprego, privatizações e política industrial do governo Collor; 

• criar um novo patamar de ação sindical que permita à CUT enfrentar um novo período da luta de 

classes no país, combinando a resistência à política neoliberal com a construção de alternativas a 

esse projeto que sejam hegemônicas no campo popular e que criem condições para uma disputa 

global com os setores conservadores, no plano da ação direta e da ação institucional; 

• demarcar, na disputa eleitoral em curso, o campo dos interesses dos trabalhadores, suas bandeiras 

e suas lutas. 

A recessão, o desemprego, o brutal ataque aos salários e uma política salarial aviltante, a 

privatização e desnacionalização do patrimônio público, o desmantelamento do serviço público 

essencial para o atendimento das necessidades da população e o autoritarismo e a violência 

confirmam o caráter antipopular, antinacional e antidemocrático do governo que a CUT vem 

denunciando desde a decretação do chamado Plano Collor, em março passado. 

A dinâmica da conjuntura atual exige um salto de qualidade da ação sindical da CUT para 

uma adequada defesa e implementação dos direitos dos trabalhadores. 

É preciso transformar toda experiência de luta e organização que acumulamos nos nossos 

sindicatos de categorias numa experiência de “campanha salarial” da classe trabalhadora, 

impulsionando a solidariedade de classe e uma cultura de ações unitárias e intersindicais. Somente 

com essa trajetória estaremos de fato criando as bases para a efetivação de formas de lutas gerais, 

construindo a Greve Geral nacional. 

É preciso intensificar as experiências de lutas nacionais articuladas, afirmando a 

representação e direção classista da CUT. É preciso, também, avançar da propaganda do Contrato 

Coletivo Nacional e da Greve Geral para sua concretização, instrumentalizando os trabalhadores 

para garantir suas conquistas e consolidando a CUT. 

Considerando isso, a Plenária Nacional da CUT aprova a realização de uma “Campanha 

Salarial Nacional Unificada” de todos os trabalhadores da base sindical da CUT e articulada com 

todos os setores populares e democráticos organizados da sociedade civil. 
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O desenvolvimento dessa campanha prevê a realização de uma Greve Geral nacional como 

instrumento para a conquista das reivindicações e protesto político contra o governo Collor. 

Nesse sentido, o objetivo central de campanha é viabilizar um enfrentamento global e 

nacional do arrocho salarial, recessão, desemprego, privatização, violência e autoritarismo impostos 

pelo governo Collor, através de uma pauta nacional de reivindicações, calendário de mobilizações, 

negociações e formas de lutas unificadas e centralizadas nacionalmente. 

 

Pauta de reivindicações 

• Reposição das perdas salariais. 

• Política salarial com reajuste mensal de inflação integral para todos os setores, inclusive 

aposentados, pensionistas e trabalhadores rurais. 

• Aumento real dos salários e salário mínimo do DIEESE. 

• Estabilidade no emprego e seguro desemprego. 

• Jornada máxima de 40 horas semanais. 

• Não-privatização das estatais e saneamento sob controle dos trabalhadores. 

• Melhoria dos serviços públicos e valorização dos servidores. 

• Readmissão dos demitidos e disponíveis em decorrência do Plano Collor. 

• Reforma agrária sob controle dos trabalhadores, assentamento imediato dos acampados e política 

agrícola. 

• Garantia do livre exercício sindical a partir do local de trabalho. 

• Contrato coletivo de trabalho. 

• Não-pagamento da dívida externa. 

Obs. Estes itens são as prioridades nacionais. Cada categoria acrescenta suas reivindicações 

próprias. 

 

Plano de mobilização e calendário 

22/8 

– Ato em Brasília pela derrubada do veto à política salarial e contra o TST. 

– Dia Nacional de Luta dos Comerciários. 

24/8–– Reunião de membros da Executiva Nacional com representantes das categorias em processo 

de mobilização ou breve. 

– Estruturação do comando nacional (Executiva ampliada). 

28/8–– Dia Nacional da Luta das categorias em mobilização. 

2/9–– Encontro do funcionalismo federal e das estatais para definir política comum frente à reforma 

administrativa e privatização. 

Até 7/9 – Realização de assembléias de categorias para discutir pauta, calendário e formas de 

organização e luta. 

10/9 – Entrega da pauta de reivindicações aos empresários, governos municipais e estaduais. 

– Panfletagens do manifesto. 

11/9–– Entrega da plataforma de reivindicações ao governo federal e Congresso Nacional em 

Brasília como representação dos Estados, departamentos e entidades nacionais filiadas. 

12/9 – Plenárias estaduais com representantes dos setores que fizeram assembléias para avaliação e 

encaminhamentos. 
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13/9 – Reunião da Executiva Nacional da CUT com representantes das plenárias estaduais, 

departamentos e entidades nacionais filiadas para avaliação, encaminhamentos e discussão da Greve 

Geral, processo de preparação, data etc. 

14/9 – Dia nacional de luta com assembléias de categorias e atos públicos unitários nas grandes 

cidades e regiões. 

 

FINANÇAS, A SAÚDE DA CENTRAL 

 

Hoje, com a nova realidade da CUT como uma central sindical de fato e de direito, temos 

novas tarefas: 

1. Adaptar-se às leis em vigor. Todas as CUTs estaduais, regionais e departamentos nacionais 

devem providenciar e enviar à CUT Nacional a sua respectiva ata de fundação para registro em 

Cartório e Receita Federal, para que possam funcionar como pessoa jurídica (neste processo já estão 

encaminhadas dezessete CUTs estaduais, vinte regionais e onze departamentos nacionais). A CUT 

deverá deixar de usar o INF (Instituto Nacional de Formação) como seu mecanismo legal e contábil. 

2. A Executiva Nacional deverá elaborar e aprovar um regimento administrativo para adequar nosso 

Estatuto à nova realidade, bem como estabelecer os procedimentos administrativos que devem ser 

seguidos por todas as instâncias da CUT. 

3. Todas as instâncias da CUT (nacional, estaduais, regionais e departamentos) devem elaborar e 

aprovar seus planejamentos e orçamentos e divulgá-los para suas respectivas bases, bem como 

apresentá-los à Executiva Nacional. 

4. Para manter a transparência geral das novas finanças, todas as instâncias devem convocar o 

Conselho Fiscal para apreciar a receita e despesa, e o parecer deve ser divulgado para as instâncias 

da Central. 

5. Realizar uma campanha nacional para a auto-sustenção financeira da Central e dos sindicatos 

com base em três pontos: 

a) retomar o combate ao imposto sindical. 

b) campanha de sindicalização, tendo como meta sindicalizar um milhão de trabalhadores nos 

sindicatos filiados à CUT, até o 4º Concut. 

c) levar aos sindicatos, associações e oposições sindicais a proposta de fixação, em assembléia, das 

mensalidades associativas em 1% do salário dos associados (Resoluções do 3º Concut, p. 51). 

6. Todas as entidades já filiadas, as novas filiações e inclusive aquelas em débito com a CUT 

devem: 

a) entrar em processo de cobrança bancária e débito automático. 

b) as entidades em débito, além do procedimento acima, devem discutir com a CUT Estadual em 

prazo, para sua quitação, de no máximo até dezembro, e esta informar à CUT nacional. 

c) as CUTs estaduais em débito com a nacional adotarão o mesmo procedimento do item anterior. 

d) as CUTs estaduais e regionais, a partir desta data, não poderão mais emitir recibo para quitação 

de mensalidade e/ou contribuições das entidades filiadas, pois o recibo destas contribuições é único, 

ou seja, a guia do Banco do Brasil. 

7. Toda e qualquer contribuição à CUT deve ser via cobrança bancária. 

8. A CUT Nacional deverá publicar: 

a) a arrecadação, via bancária, das contribuições dos sindicatos filiados; 

b) orçamento das instâncias; 
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c) os cem maiores sindicatos da CUT. 

9. Todas as CUTs estaduais devem acompanhar a evolução dos sindicatos filiados em seu Estado no 

tocante à parte administrativa, a saber: 

a) se os sindicatos estão contribuindo corretamente com os 5% de sua receita total para a CUT. 

b) mensalidade (contribuintes via bancária – 376). 

c) imposto sindical (entidades contribuintes via bancária – 159). 

d) taxa de campanha salarial (assistencial). 

10. A média das mensalidades deve ser definida pela CUT Estadual e pelos sindicatos até 

30/9/1990. 

Quando não for possível, a nacional terá como referência de cobrança a última mensalidade. 

11. Todas as instâncias da Central, sindicatos, federações e confederações só poderão inscrever 

companheiros para encontros, seminários, cursos ou outras atividades se estiverem em dia com suas 

obrigações financeiras junto à CUT. 

12. As federações e as confederações contribuirão com 5% do total de suas receitas. 

13. Após a implantação do débito automático, fica indicada a data de 31 de cada mês para 

pagamento à CUT Nacional dos valores referentes a 5% da totalidade da receita obtida pela 

entidade no mesmo mês. 

14. Realizar um seminário a nível nacional para os tesoureiros e administradores das instâncias, 

visando a estruturação financeira e administrativa da CUT. 

15. Ampliar o número de sindicatos filiados. Meta: chegar ao 4º Concut com 2 mil sindicatos 

filiados. 

16. Para responder às mobilizações, ocupações, greves, devemos abrir o debate da constituição de 

um “fundo de greve” para garantir e ampliar o nosso potencial de luta. 

17. A Central deve montar uma rede de comunicação interna com as CUTs estaduais e estas com as 

regionais e sindicatos através de um sistema integrado de microcomputadores. 

18. A Plenária Nacional resolveu, também, constituir uma Comissão Nacional de Finanças, que será 

formada pela Executiva Nacional, pelos tesoureiros das CUTs estaduais e departamentos nacionais, 

com a função de acompanhar e auxiliar implantação destas resoluções. 

 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

 

A Plenária Nacional analisou e aprovou as seguintes medidas em relação à organização 

sindical da CUT. 

1. A Executiva Nacional da CUT deve desenvolver um debate no interior do movimento sindical 

cutista com o objetivo de subsidiar as diversas teses que deverão ser debatidas e aprovadas no 4º 

Concut. 

a) o aperfeiçoamento da nossa organização sindical, desde o local de trabalho até a instância 

nacional. 

b) definição de quantias e quais serão as organizações nacionais verticais. 

c) definição da organização do funcionalismo público (federal, estadual e municipal). 

d) definição de um Estatuto básico que oriente os Estatutos das instâncias verticais, garantindo os 

princípios e objetivos da Central. 
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2. A criação de novos sindicatos deve estar referenciada pelos princípios políticos da CUT. Desta 

forma, os departamentos e as CUTS devem acompanhar e se posicionar sobre a criação de novas 

entidades sindicais. 

3. Que o desconto assistencial passe a ser “taxa de campanha salarial” e seja parte da pauta de 

negociação. 

Além disso, os delegados à Plenária aprovaram o texto “Organização sindical da CUT” como 

referência para orientar as discussões nas instâncias da CUT até o 4o Congresso Nacional. 

 

Organização sindical da CUT 

A partir do 2º Concut, realizado em 1986, a Central Única dos Trabalhadores, inicialmente 

definida como organização horizontal da classe trabalhadora, reunindo todas as categorias numa 

organização do conjunto dos trabalhadores, resolve criar sua estrutura vertical: os departamentos 

nacionais por ramo de atividade produtiva. 

Em 1988, o 3º Concut detalha melhor a proposta de estrutura sindical da CUT, elaborada 

para ser implantada através da luta e não para ser submetida ao congresso nacional para aprovação. 

Essa estrutura fica definida da seguinte maneira: 

a) Estrutura horizontal 

CUT regional 

CUT estadual 

CUT nacional 

As instâncias deliberativas: congresso, plenária, direção e executiva. 

b) Estrutura vertical 

Comissão sindical de base (local de trabalho, empresa ou fábrica). 

Sindicado de base, organizado por ramo de atividade, com base regional. 

Departamento estadual por ramo de atividade. 

Departamento nacional por ramo de atividade. 

A legislação sindical obrigou-nos, devido ao monopólio da representação sindical, a 

conviver com o sindicato da estrutura oficial. O sindicato oficial, mediante processo de filiação, que 

exige aprovação da instância máxima da entidade (pelo menos assembléia geral), torna-se um 

sindicato da CUT. 

Organizados por categoria profissional, segundo critérios originalmente definidos pela 

extinta comissão de enquadramento sindical do Ministério do Trabalho, os sindicatos da CUT 

deveriam buscar ampliar sua base de representação, passando para os ramos de atividade. Esses 

ramos, embora descritos como mais abrangentes que as categorias, não ficaram bem definidos 

pelas resoluções da Central. 

Assim, avançamos muito pouco nos últimos anos, da parte do movimento sindical cutista, 

no sentido de efetivar fusão nos sindicatos de categoria profissional, de modo a tornar mais 

abrangente a sua representação sindical. Há uma relação forte entre sobrevivência da estrutura 

sindical fascista e a dificuldade de implantar a CUT nos termos propostos nos congressos desde sua 

fundação. 

Do mesmo modo, os departamentos profissionais fundados foram os seguintes: Bancários, 

Metalúrgicos, Petroleiros, Vestuários, Químicos, Rurais, Educação, Saúde, Transportes, 

Urbanitários e Comerciários. 
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Como vemos, há uma reprodução de categorias tradicionais a partir daquelas mais 

mobilizadas e de representação mais abrangente. Não repetimos a pulverização da estrutura oficial, 

mas ficamos com algumas questões por resolver. 

Que departamento fundar para integrar verticalmente categorias como telefônicos, gráficos, 

jornalistas e trabalhadores dos correios? Estariam todos no “Departamento dos Trabalhadores de 

Comunicações” ou os telefônicos deveriam se integrar ao já criado Departamento dos Urbanitários? 

Afinal, petroleiros, químicos e petroquímicos não deveriam constituir um só departamento? 

Mas como ficaria a questão dos que trabalham na Petrobrás, que é uma estatal? 

E os funcionários públicos, como vão constituir o seu departamento? Por nível de 

contratação, sendo um para os servidores federais outro para os estaduais e outro para os 

municipais? Ou seria por atividade dentro do serviço público, como saúde e previdência, educação, 

agricultura, planejamento? Ou ainda segundo o tipo de administração, se direta ou indireta? 

De fato, já existem os departamentos de Saúde e de Educação que incluem servidores 

públicos e trabalhadores de empresas privadas. 

Essas indagações irão suscitar uma outra, que nos diz respeito diretamente: afinal, qual o 

critério para se fundar um departamento da CUT? Em que instância da Central se define a fundação 

de um departamento? 

Na outra ponta, uma definição quanto à organização sindical de base, a organização de local 

de trabalho integrada na estrutura sindical que propomos: a comissão sindical de base. 

Essa definição, contudo, não foi suficiente para que o movimento sindical cutista partisse 

para sua efetiva implantação, que deveria ser independente de aprovação no Parlamento, mas 

contou com aprovação, pelo Congresso Constituinte, de representação dos trabalhadores no local de 

trabalho para empresas com mais de 200 empregados. 

“...Hoje o avanço depende de nossa capacidade de desafiar aberta e concretamente os limites 

impostos pelos patrões e seus representantes à organização sindical dos trabalhadores, implantando, 

na prática, a organização sindical livre e conquistando, na luta, melhores condições de vida para 

todos os que vivem do seu próprio trabalho...” (3º Concut, Registro, Imagens e Resoluções, p. 43 e 

44). 

Para finalizar, há uma questão tática e imediata diretamente relacionada com toda a 

discussão sobre concepção sindical da CUT: o resultado do Congresso Constituinte. Apesar, 

formalmente, do princípio da liberdade e autonomia sindical, foram mantidos dois elementos 

fundamentais da estrutura sindical fascista: a unicidade imposta pela lei e o imposto sindical. 

Todas essas indagações são apresentadas a esta Plenária Nacional da CUT no sentido de 

orientar a discussão dos delegados que deverão concluir por uma série de resoluções para dirigir o 

processo de implantação da estrutura sindical da CUT. 

1. Sobre os departamentos 

Entendemos que o processo de criação de todo e qualquer departamento nacional por ramo 

de atividade, bem como do equivalente a nível estadual, deve passar pela instância de direção 

horizontal correspondente. O departamento nacional deve ser submetido à discussão e deliberação 

da Direção Nacional da CUT, cabendo à Secretaria Nacional de Política Sindical acompanhar e 

coordenar o processo de implantação. 

Nesse sentido, entendemos como oportuna a deflagração de um amplo processo de 

discussão, em nível nacional, envolvendo os departamentos existentes e os sindicatos filiados para 
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definir uma política de implantação da estrutura vertical da Central, com propostas capazes de 

preencher os vazios de definição que estamos constatando. 

Além disso, é fundamental estruturar os departamentos como organizações sindicais da 

CUT, encaminhando as tarefas de organização dos trabalhadores e exercendo, através das 

negociações mais amplas, as funções sindicais objetivas que garantam sua continuidade orgânica. 

Para tanto, os departamentos da CUT devem se empenhar na luta pelo efetivo estabelecimento de 

contratos coletivos de trabalho, nos quais eles sejam partes legítimas no processo de negociação e 

contratação. 

 

2. Sobre as federações e confederações 

A luta pela implantação de uma estrutura sindical livre e autônoma é parte integrante da 

estrutura da CUT e implica a superação da estrutura oficial confederativa. 

A CUT definiu, desde 1986, que sua estrutura vertical tem como base os departamentos, 

convivendo com os sindicatos da estrutura oficial e estabelecendo um processo de transformação 

dessas entidades, conforme os princípios de liberdade, autonomia, representação real, democracia e 

participação desde o local de trabalho. 

Ao lado desse objetivo estratégico de implantação de sua própria estrutura está a superação 

da estrutura oficial. Nessa luta, diante da manutenção do sistema confederativo, a discussão sobre as 

federações reveste-se de um objetivo tático, que deve ser analisado à luz de condições concretas. 

Portanto, participar ou não de federações da estrutura oficial não pode ser entendido como 

uma questão de princípio. A nossa proposta é pela disputa dessas entidades sempre que se coloquem 

condições efetivas de participação democrática; seja em eleições diretas ou congressuais, 

entendendo como fundamental o processo de construção da representação da CUT. Lembrando que 

a estrutura proposta pela CUT é o departamento, diante da existência de federações oficiais com 

representação institucional que incluam sindicatos de base da CUT, pode ser necessário fundar 

federações democráticas da CUT. Nesse caso, a discussão deve passar pelas instâncias 

correspondentes da Central (departamentos, direção nacional ou direção estadual), cabendo a 

definição à instância superior envolvida. 

Em todo caso, devem ser tomados os cuidados para que a estrutura vertical oficial não venha 

a integrar a CUT de modo a subverter nossos princípios ou prejudicar a implantação de nossa 

estrutura. Assim, a dupla representação deve ser evitada, cabendo aos sindicatos e oposições 

reconhecidos a representação dentro do departamento, e a democratização efetiva dessas entidades 

deve ser estabelecida a partir das diretrizes da CUT. 

 

3. Sobre os sindicatos da base da CUT 

O fato que justificava a filiação de todo e qualquer sindicato da estrutura oficial à CUT, 

desde que aprovado democraticamente pela categoria, era o monopólio da representação sindical 

imposto pela lei, com a definição de categoria estabelecida pelo Ministério do Trabalho. 

Com a aprovação da Constituição de 1988, a Comissão de Enquadramento deixa de existir, 

aumentando a liberdade de organização sindical, apesar das limitações que restaram. Diante disso, 

se queremos de fato implantar uma nova estrutura sindical, não podemos repetir os critérios antigos 

na criação de novos sindicatos. Assim, ao propormos a fundação de um sindicato no campo da 

CUT, deveremos observar os princípios e a proposta de organização sindical da CUT. 
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Desse modo, todo e qualquer processo de criação de um novo sindicato no campo da CUT 

deve passar por discussão e definir os critérios de abrangência conforme nossa proposta de 

organização sindical, cabendo à direção estadual o reconhecimento da entidade e aceitação de 

filiação, analogamente ao que está estabelecido para as oposições sindicais. 

 

4. Sobre organização no local de trabalho 

O conjunto dos sindicatos e oposições reconhecidas deve desenvolver um amplo processo de 

discussão e de luta para a implantação das comissões sindicais de base, conforme definido em nosso 

Estatuto. Caberá às secretarias de formação e de política sindical, em nível estadual e nacional, 

orientar esse processo nas respectivas áreas de competência. 

Essa luta deve considerar a necessidade de regulamentar o direito de representação na base 

estabelecido pela Constituição e os atuais aspectos de contratação decorrentes da implantação de 

novas tecnologias, com mudanças nos processos produtivos e de qualificação profissional. 

 

BALANÇO DA CUT 

 

Os delegados reunidos na Plenária Nacional da CUT avaliaram e aprovaram as seguintes 

deliberações: 

1. A CUT se encontra em implantação e tem sérias dificuldades organizativas, apesar de toda a 

combatividade apresentada ao longo destes sete anos de implantação de nossa Central. 

2. A solução dos problemas político-organizativos colocados para a implantação da CUT diz 

respeito, entre outras, ao seguinte: 

a) o tipo de sindicato cutista a ser criado; 

b) o tipo de sindicato a ser filiado pela CUT; 

c) a construção do sindicato por ramo de atividade; 

d) a construção dos departamentos por ramo de atividade; 

e) a organização por local de trabalho; 

f) a dificuldade de romper com a prática corporativa economicista. 

3. As questões organizativas e administrativas foram importantes para o atual estágio de 

estruturação e implantação da CUT, porque políticas, não devendo portanto ser relegadas a segundo 

plano. 

4. Com relação ao texto apresentado (e rejeitado pela Plenária) pelos companheiros da CUT pela 

Base, intitulado Construir uma resposta dos trabalhadores à crise, no seu subtítulo Implantação da 

CUT, o qual fazia acusações de negociações sigilosas com o governo e os patrões por parte de 

membros da Executiva Nacional, a Plenária resolveu o seguinte: 

a) rejeitar as acusações formuladas no referido documento; 

b) acatar as explicações da Executiva Nacional feitas à Plenária e remeter a ela para análise e 

resposta a este documento; 

c) remeter a resposta da Executiva e as respectivas explicações a todas as instâncias e filiados da 

CUT. 
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CONVOCADO O 4º CONCUT 

 

A Plenária Nacional, de acordo com o Estatuto da CUT, no seu art. 44, que reza: 

Art. 44. São o congresso e plenária nacional ou a direção nacional que convocam o congresso 

nacional e definem sua pauta e o cronograma de preparação. 

Parágrafo único. Cabe à instância que convocar o congresso nacional definir sua pauta, 

estabelecer o cronograma de preparação e fixar critérios e mecanismos de apresentação, discussão 

e aprovação de teses. 

Decidiu convocar o 4º Concut para os dias 5 a 8 de setembro de 1991. 

Além da definição da data e de acordo com o artigo acima citado, a Plenária Nacional 

decidiu o seguinte: 

1. Temário do 4º Concut 

a) Estrutura, organização e Estatuto da CUT. 

b) Balanço político e organizativo da CUT. 

c) Estratégias da CUT. 

d) Conjuntura e plano de ação. 

e) Eleições da direção nacional. 

 

2. Coordenação 

A coordenação do 4º Concut foi delegada ao companheiro Jorge Lorenzetti, que deverá apresentar 

um plano para organização e realização do Congresso à Executiva Nacional. 

 

3. Calendário 

a) Até 1o de março de 1991, prazo para: 

• inscrição de teses nacionais; 

• filiação de novos sindicatos; 

• reconhecimento de oposições sindicais, conforme o Estatuto da CUT; 

• acerto e quitação das mensalidades das entidades em débito com a CUT. 

b) Meses de março e abril: 

• realização das assembléias sindicais para tirada de delegados aos congressos regionais e estaduais; 

Obs.: onde não houver regional e para as entidades de base estadual este prazo é até maio. 

c) Maio: 

• realização dos congressos regionais. 

d) Junho e Julho: 

• realização dos congressos estaduais. 

 

4. Autoria de teses 

Podem inscrever teses ao 4º Concut todas as instâncias da CUT (Direção e Executiva Nacional, 

direções e executivas estaduais, direções e executivas regionais, direções e executivas dos 

departamentos nacionais e estaduais), entidades filiadas e oposições reconhecidas e acompanhadas 

pela CUT, conforme o Estatuto. 

 

5. Orientações gerais 

a) a Executiva Nacional deverá discutir e definir: 
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• prazo para atualização das teses; 

• possibilidade de ampliar o prazo para a entrega da parte de “conjuntura” das teses; 

• padronização e limitação do tamanho das teses; 

• ajustes que se fizerem necessários ao calendário. 

b) todas as entidades filiadas e em débito com a CUT, além de acertarem e quitarem suas 

mensalidades e contribuições, deverão estar em dia até o início do 4º Concut. 

c) o local para a realização do 4º Concut não está definido. 

Desligamento de membro da Executiva Nacional 

A Plenária Nacional discutiu e resolveu pelo desligamento do companheiro Ruy Guimarães 

da Direção e Executiva Nacional da CUT em função do não-cumprimento de resoluções da Central. 

 

MOÇÕES 

 

Moção de repúdio contra o horário livre no comércio 

Os delegados reunidos na Plenária Nacional da CUT nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 1990, 

em belo Horizonte, MG, aprovaram nota de repúdio à decisão do governo de liberar o 

funcionamento do comércio nos domingos e feriados. 

A liberação do horário do comércio é mais um golpe do governo contra uma parcela 

significativa da classe trabalhadora. 

É falso o argumento do governo e dos empresários quando afirmam que a liberação do 

horário do comércio aumentará as vendas e gerará mais empregos, pois o que gera emprego é 

salário justo e emprego para todos os trabalhadores. 

O governo arrocha salário e emprega uma política de desemprego em massa e tenta 

aumentar as vendas através da liberação do horário do comércio. 

É falsa, também, a afirmação do respeito à jornada de 44 horas semanais, pois não existe 

fiscalização e os trabalhadores no comércio se sujeitam a extensas jornadas de trabalho para não ser 

demitidos. 

Por outro lado, a maioria da categoria comerciária trabalha por comissão e sofrerá prejuízos 

imensos em suas remunerações, visto que as vendas, já reduzidas pelo Plano Collor, se diluirão por 

um período maior de funcionamento do comércio. 

Abaixo o horário livre. 

Abaixo a recessão. 

Salário justo e emprego para todos. 

 

Moção de repúdio 

O princípio da liberdade e autonomia sindical, instituído pela Constituição em vigor, não 

está sendo respeitado no estado do Pará. Este fato se configurou recentemente na eleição realizada 

para a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, nos dias 16 e 17 de agosto, sob a intervenção da 

Justiça, que, alegando abuso de direito, tenta suspender o pleito, ameaçando, inclusive, a invasão da 

sede do Sindicato por forças policiais caso a decisão não seja acatada. 

Por entendermos que a política da Justiça do estado do Pará não corresponde ao princípio da 

liberdade e autonomia sindical instituída pela Constituição, os delegados presentes a esta Plenária 

Nacional da CUT repudiam e denunciam à sociedade, sob pena de fatos como este continuarem 
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ocorrendo, numa reedição da prática fascista que, durante anos e anos, manteve e mantém os 

sindicatos tutelados ao Estado. 

 

Moção de apoio aos eletricitários 

A Plenária Nacional da CUT manifesta seu irrestrito apoio e solidariedade aos companheiros 

eletricitários em greve a nível nacional desde o dia 31 de julho. O movimento é mais uma 

demonstração de que os trabalhadores brasileiros não aceitam as enormes perdas salariais impostas 

pelo Plano Collor. 

Esta Plenária denuncia para toda a sociedade as manobras do governo Collor, que se recusa 

a negociar com os trabalhadores. Para tentar enganar a opinião pública, o governo acena com 

negociações ora com as direções das empresas, ora com os ministérios do Trabalho, da Justiça e da 

Economia que, passados 20 dias, nunca se concretizam, na clara perspectiva de arrastar o 

movimento para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), que, a partir dos julgamentos dos 

metalúrgicos da CSN e dos ferroviários da Rede Federal, deixou evidente que é apenas mais um 

instrumento da política econômica de Collor e seus aliados. 

Foram apresentadas à Plenária Nacional duas moções: uma referente à “questão de La 

Trablada” e outra sobre a “questão colombiana”. Decidiu-se que essas moções serão 

encaminhadas à Executiva para verificação de todos os fatos ocorridos. Em seguida, haverá 

pronunciamento da Executiva Nacional da CUT. 

 

QUADRO GERAL DE PRESENÇA 

A Plenária Nacional realizada de 17 a 19 de agosto, em Belo Horizonte, MG, registrou a 

presença de 168 participantes, sendo 13 membros da Executiva Nacional, 36 representantes da 

Direção Nacional, 66 das estaduais e 13 das regionais. Dos 11 departamentos nacionais existentes, 

somente o dos bancários esteve ausente. Ao todo, participaram 27 representantes destes 

departamentos. 

A Plenária também contou com a presença de nove observadores nacionais e dois 

internacionais: 

Franco Patrignani, da CISL – Confederação Italiana dos Sindicatos dos Trabalhadores –, e Maria do 

Carmo Teixeira Martins, do CIOSL – Confederação Internacional de Organizações Sindicais 

Livres. 


