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RESOLUÇÕES DA PLENÁRIA NACIONAL DA CUT 

13, 14 e 15 de dezembro de 1985 

Pampas Palace Hotel - São Bernardo do Campo - SP  

 

MANIFESTO DA CUT AOS TRABALHADORES BRASILEIROS 

 

A “Nova República” completará em breve um ano de existência e não trouxe nada de novo 

para os trabalhadores e para o povo. O governo da Aliança Democrática, resultante da ampla 

articulação dos interesses dos monopólios, dos latifundiários, dos banqueiros e dos militares, 

manteve no essencial o aparato repressivo e a política econômica da ditadura militar, caracterizada 

pelo arrocho salarial e a submissão ao FMI. 

A inflação permanece acima de 200% enquanto o salário mínimo vigente corresponde a 

um terço do salário mínimo real, segundo os cálculos do DIEESE. O pacote econômico do 

governo, anunciado com grande alarde, é uma faca de dois gumes: o que oferece com uma mão, 

tira com a outra. Enquanto o governo afirma que não vai pagar a dívida externa com o suor do 

povo e não aceita as imposições do FMI, assume o pagamento da dívida externa de bancos falidos. 

Frente às pressões dos latifundiários, recua aquém das insignificantes concessões do seu próprio 

projeto (1º PNRA), realizando a difícil façanha de apresentar proposta pior do que o Estatuto da 

Terra elaborado pelos militares. O Projeto de Reforma Agrária do governo é uma grande farsa, 

cujo objetivo primordial é defender o latifúndio e garantir a ampliação das empresas capitalistas 

no campo. 

Os crimes contra os trabalhadores rurais permanecem impunes e a violência no campo se 

acirra com o armamento crescente dos fazendeiros. 

O anseio de verdadeiras mudanças, expresso na luta por uma Constituinte livre e soberana, 

é tripudiado com a imposição de um congresso constituinte, sem a remoção das leis de exceção e 

do “entulho autoritário”. Os órgãos de informação e repressão continuam ativos, como atesta a 

atuação do Conselho de Segurança Nacional e do Serviço Nacional de Informação, nas recentes 

greves e na elaboração e aplicação do PNRA. 

A convocação da Constituinte de Sarney foi fruto de um acordo entre a Aliança 

Democrática e o PDS, partido fracionado e isolado pelo povo na luta pelas Diretas Já. O 

presidente sem povo quer impor uma Constituinte sem povo, desprezando a democracia e as 

reivindicações populares. Daí a derrota nas eleições municipais dos candidatos da “Nova 

República” nas principais capitais brasileiras. Por isso a retomada da luta pelas Diretas Já. 

O que mudou neste país foi fruto da luta organizada dos trabalhadores, que recusaram na 

prática o projeto da Aliança Democrática e seu pacto social. As campanhas salariais, dia a dia 

mais unificadas, conseguiram impor a redução da jornada de trabalho, criando com isso novos 

empregos. O mesmo movimento conquistou o reajuste trimestral em diversas categorias, 

permitindo que se mantivesse minimamente o seu poder aquisitivo. Os trabalhadores rurais 

mostraram na prática que a reforma agrária não se faz com intenções ou palavras e sim com 

ocupação de terras. O povo brasileiro repele o saque promovido pelo FMI, participando de 

manifestações pelo não-pagamento da dívida externa. 

O avanço de todas essas lutas teve que enfrentar a ação dos dirigentes da Conclat, que 

aceitaram o pacto social e têm agido com o objetivo de esvaziar as lutas dos trabalhadores, como 
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se verificou nos boicotes às greves e campanhas salariais, aos atos contra a dívida externa, bem 

como no apoio irrestrito à Constituinte de Sarney, sem falar da sua ofensiva contra a aprovação da 

Convenção 87 da OIT, o que revela o medo que tais dirigentes têm da liberdade e autonomia 

sindicais. 

Em todas essas mobilizações a CUT tem jogado um papel fundamental, impulsionando e 

dirigindo diferentes movimentos, mantendo assim seu compromisso com os trabalhadores: 

rejeitou o Colégio Eleitoral espúrio e a proposta de pacto social, cumprindo as resoluções e 

campanhas decididas pelos seus congressos. 

Nada indica que a situação vai mudar e que venham a ser atendidas as aspirações 

populares. Pelo contrário, grandes lutas se avizinham, pois a experiência tem provado que só com 

muita luta e organização conquistaremos nossas reivindicações. Por isso, teremos que redobrar as 

nossas forças, unir mais fortemente as nossas mobilizações e criar as condições para deflagrar 

grandes movimentos no país, como uma Greve Geral, que expresse o descontentamento 

generalizado do povo e imponha um basta a esta política, buscando, assim, conquistar com as 

nossas próprias mãos a democracia e as reivindicações que nos vêm sendo negadas. 

Por isso a CUT conclama todo o povo, suas entidades representativas e os partidos 

políticos a unificar-se num só movimento de luta por: 

• Eleições Diretas Já e Constituinte livre, soberana, democrática e exclusiva; 

• Rompimento com FMI, não pagamento da dívida externa; 

• Ocupação de terras e punição dos assassinos dos trabalhadores; 

• Unificação das campanhas salariais, por 40 horas e reajuste trimestral; 

• Salário mínimo real calculado pelo DIEESE; 

• Revogação das leis de greve e ratificação da Convenção 87 da OIT; 

• Defesa das estatais e estatização dos bancos sob controle dos trabalhadores. 

O aprofundamento destas campanhas contribuirá para a preparação de manifestações do 

centenário do 1º de Maio. Ao mesmo tempo, estaremos garantindo que a participação dos 

trabalhadores nas eleições de 1986 e na própria Constituinte não se limite ao voto nas urnas ou à 

discussão de um texto constitucional, como gostariam os patrões, o governo e seus aliados no 

movimento sindical e popular. 

Estaremos assim nos preparando para conseguir verdadeiras conquistas, fruto da luta 

organizada e consciente dos trabalhadores brasileiros, rumo a uma sociedade sem explorados e 

sem exploradores. 

 

CAMPANHA NACIONAL DE LUTA PARA 1986 

1. Considerando que o ano de 1986 deverá assumir um significado muito especial e importante 

para os trabalhadores: de um lado, pela dimensão histórica dos 100 anos do 1º de Maio, data na 

qual, das mais diversas formas e em nível internacional, várias gerações de trabalhadores 

homenagearão a data de luta internacional da classe trabalhadora. De outro lado, no Brasil, a 

classe trabalhadora possui reivindicações essenciais e inadiáveis a serem atendidas. 

Reivindicações que representam mudanças absolutamente fundamentais e que, até o momento, 

não foram acatadas pelo governo da “Nova República”. 

2. Considerando que o ano de 1986 será marcado pelas eleições para o Congresso Nacional 

Constituinte, pela campanha por eleições diretas para a Presidência da República e, mesmo que a 

convocação desse Congresso Constituinte não atenda à aspiração popular por uma Assembléia 
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Nacional Constituinte livre, soberana e convocada para fins exclusivos, o momento político 

poderá significar a abertura de um processo de discussão extremamente importante para todos os 

trabalhadores; 

3. Considerando que, na história recente do movimento sindical, nossas campanhas e lutas têm 

sido orientadas no sentido de apresentar e negociar as pautas de reivindicações com a classe 

patronal e que muitas campanhas salariais são definidas, com resultados mais ou menos favoráveis 

às categorias, dependendo fundamentalmente do momento político em que ocorrem. Nesse 

sentido, a força do movimento, seu nível de organização ou a duração de uma greve têm maiores 

possibilidades de bons resultados se ligados ao momento político. Nas mesas de negociações com 

os patrões, apesar dos lucros exorbitantes das empresas, a política econômica do governo tem sido 

uma das principais justificativas para o não atendimento de nossas reivindicações, associada à 

recessão prolongada da economia. Os dados demonstram que há um processo de crescimento da 

economia.  

Portanto, do ponto de vista econômico, as condições são totalmente favoráveis para o 

atendimento de nossas reivindicações essenciais; 

4. Considerando que, em 1985, a Campanha Nacional de Lutas possibilitou um grande avanço nas 

lutas sindicais, viabilizando um processo de unificação de campanhas salariais e das lutas em 

andamento, e que a CUT, em nível nacional, deve fortalecer as lutas localizadas e as campanhas 

salariais por categorias na perspectiva de unificar as lutas em torno das nossas reivindicações 

essenciais. 

A Plenária Nacional decide que a CUT desenvolverá sua Campanha Nacional de Luta 

tendo em vista a ampliação, fortalecimento e mudança de eixo no sentido da negociação direta 

com o governo. A pauta de reivindicações deve se basear em conquistas que são absolutamente 

essenciais para melhorar as condições de vida, combater o desemprego, defender os salários e 

distribuir a riqueza social que produzimos. 

Esta Campanha Nacional será articulada com as lutas gerais da Constituinte, Diretas Já, a 

retificação da Convenção 87 da OIT e o não-pagamento da dívida externa. 

Dentro desta perspectiva a Campanha Nacional de Luta terá como pauta as seguintes 

reivindicações: 

1. Redução da jornada de trabalho para 40 horas 

2. Reforma agrária sob controle dos trabalhadores 

3. Trimestralidade 

4. Salário-desemprego 

5. Salário mínimo real 

6. Congelamento dos preços dos gêneros de primeira necessidade. 

 

Encaminhamentos 

Os encaminhamentos da Campanha Nacional de Luta serão os seguintes: 

a) A CUT entregará esta pauta de reivindicações para o governo e encaminhará o processo de 

mobilização visando a seu atendimento; 

b) A CUT Nacional deverá lançar programas e material de divulgação e apoio à Campanha tais 

como: jornais, cartazes, selos unificados; 

c) As CUTs Estaduais e Regionais deverão dirigir, apoiar e participar ativamente das lutas 

localizadas e campanhas salariais por categoria que são um momento fundamental para o 
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fortalecimento desta perspectiva mais ampla de unificação do movimento, a partir desta 

campanha. 

d) O centenário do 1º de Maio será tomado como data de referência desta Campanha Nacional de 

Lutas/86 e deverá ser marcada por grandes manifestações de caráter nacional dos trabalhadores 

pela conquista da pauta encaminhada para o governo. 

e) A CUT deverá procurar articular a participação ativa dos movimentos populares, dos partidos 

políticos e demais entidades da sociedade civil nesta campanha assegurando seu caráter de classe e 

sua direção política. 

 

POR UMA CONSTITUINTE EFETIVAMENTE LIVRE E DEMOCRÁTICA 

 

Os primeiros pronunciamentos da CUT sobre a convocação da Constituinte foram claros e 

no sentido de garantir a participação popular na elaboração da nova Constituição. 

Nossa posição coincide com vários setores da sociedade civil brasileira, defendendo: 

• a convocação de uma assembléia exclusiva para a Constituinte; 

• a revogação de toda a legislação autoritária; 

• a revogação da Lei de Segurança Nacional; 

• as mais amplas garantias de liberdade de expressão e organização política e partidária; 

• a mais ampla liberdade de organização sindical com a ratificação da Convenção 87 da OIT e a 

revogação do título V da CLT; 

• a revogação da lei de greve, garantindo-se o irrestrito direito de greve; 

• a mais ampla liberdade de voto, extinguindo-se as restrições que impedem o voto dos 

marinheiros, cabos e soldados. 

 

Respeitar a vontade popular 

A garantia da participação popular contribuiria para concretização de um autêntico avanço 

e a realização de mudanças efetivas nas condições de vida da população e na construção de uma 

democracia efetiva no Brasil. 

Este posicionamento chegou até a comissão técnica que estudava o projeto de lei do 

presidente Sarney, onde o depoimento da CUT, através de Jair Meneguelli, somou-se ao de 

centenas de entidades, sindicatos, organismos populares, OAB, setores da igreja. Estas 

reivindicações foram ignoradas e o Congresso, através da pressão e articulação da Aliança 

Democrática, aprovou no final da legislatura um Congresso com poderes constituintes não 

exclusivo e sem a revogação da legislação autoritária ainda em vigor. 

A CUT mantém o seu posicionamento e continuará defendendo a participação e 

representação dos trabalhadores na Constituinte. Denunciará o Congresso Constituinte pelo seu 

caráter antipopular e que visa à consolidação do novo bloco de alianças de caráter conservador 

instalado no poder. 

A CUT defenderá que a nova Constituição garanta os princípios da liberdade de 

organização e manifestação; estabeleça profundas modificações nas relações de trabalho, na 

estrutura fundiária e posse da terra; e garanta a participação dos trabalhadores na vida do país. 

Ao lado da luta pela Constituinte, continuaremos lutando pelas Diretas Já, tendo em vista a 

ilegitimidade do governo eleito pelo Colégio Eleitoral. 
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Este posicionamento exige a pressão organizada de todo o movimento popular, dos 

trabalhadores, a partir dos locais de trabalho, dos bairros, das manifestações de rua, das grandes 

mobilizações, de greves e outras formas de luta. Somente esta força garantirá as nossas propostas, 

pois serão grandes as dificuldades e empecilhos à participação popular, devido ao caráter e à 

forma de convocação da Constituinte. 

Enfrentamos uma composição desfavorável das forças que durante anos sustentaram a 

ditadura e que ditos “de oposição no regime militar”, foram responsáveis por este processo de 

transição. 

Assim, o processo de preparação para a eleição deve ser o coroamento de uma ampla 

discussão nacional, onde os trabalhadores, o movimento sindical reflitam e discutam as suas 

propostas. 

Mesmo com as limitações que querem impor à Constituinte, é importante que a classe 

trabalhadora discuta e se mobilize pelo que entende ser o seu programa, a sua proposta de 

Constituição. 

A CUT vem crescendo a cada dia e, concretamente, vem dirigindo as movimentações 

sindicais. Cada vez mais, vem conseguindo imprimir uma linha de ação aos interesses da classe 

trabalhadora. Os “pelegos” e as correntes reformistas, por outro lado, apresentam como proposta a 

conciliação, o pacto social, utilizando-se da estrutura sindical oficial, como forma de sua 

sustentação. Apesar disso, temos conseguido imprimir nos locais onde a classe trabalhadora está 

mais organizada campanhas e lutas por objetivos claros, o que tem feito com que muitas direções 

sindicais burocráticas sejam obrigadas a assumir as bandeiras que lançamos e que hoje se 

estendem por todo o país. 

Não devemos esquecer que somos uma central sindical em construção e que precisamos 

avançar na definição de um programa político mais concreto e numa linha de ação mais definida. 

Não basta definirmos apenas nossas reivindicações sindicais imediatas, devemos avançar na 

discussão de propostas políticas e de mudanças reais na política econômica e social, visando à 

eliminação da fome, das desigualdades, da exploração, da dilapidação do país pelo capital 

monopolista nacional e internacional, pelo fim da dependência e não-pagamento da dívida externa, 

pela realização de uma reforma agrária sob o controle dos trabalhadores e pelo avanço das 

liberdades políticas. 

Com estas preocupações devemos desencadear uma discussão nacional e em todo 

movimento sindical, visando elaborar e definir uma proposta da CUT para a Constituinte. 

Juntamente com esta discussão, temos que organizar um processo de pressão real e a nossa 

mobilização em favor de candidatos que defendam o nosso programa, estabelecendo uma 

estratégia de pressão dentro e fora do Congresso Constituinte. Neste sentido a CUT conclama os 

trabalhadores a apoiar candidatos comprometidos com os interesses dos trabalhadores e que 

assumam de fato as nossas propostas. 

 

Plano de trabalho 

1. Para concretizarmos essas preocupações, devemos convocar a imprensa e todos os setores, 

entidades e partidos que defendam a participação popular na Constituinte, para a apresentação da 

posição da CUT denunciando a Comissão Afonso Arinos e o Congresso Constituinte bicameral. 

2. Para organizar a preparação à Constituinte, vamos propor: 
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a) a formação de comissões e grupos de trabalho para elaboração de subsídios e propostas sobre os 

pontos de maior interesse na Constituição: 

• liberdades políticas e direitos individuais; 

• liberdade e autonomia sindical; 

• direito de greve; 

•política econômica: nacionalização da economia, estatização do sistema financeiro, 

endividamento externo, política tributária, política agrícola voltada para os interesses dos 

trabalhadores; 

• política social: saúde, habitação, educação, previdência, segurança, formação de uma comissão 

dos direitos da mulher, preservação da cultura indígena e demarcação de suas terras, garantir os 

direitos de todos os trabalhadores já existentes na Constituição; 

• reforma agrária sob controle dos trabalhadores; 

• política de proteção ao meio ambiente: defesa das riquezas minerais e naturais, garantir o 

extrativismo de cada região; 

• política salarial; 

• política tecnológica. 

b) discussão dessas propostas em todas as entidades sindicais filiadas e próximas à CUT e 

divulgação dos textos e propostas a todo movimento sindical, às bases de todas as categorias que 

sejam possíveis. 

c) formação de comissões municipais, integradas com os movimentos dos bairros, estudantis, 

popular em geral, visando discutir a Constituinte e elaborar propostas concretas para a 

Constituição. 

3. Na apresentação da programação de preparação à campanha pela Constituinte, onde estarão 

presentes a imprensa e os setores mencionados, a CUT deve explicitar as suas preocupações, o 

direcionamento de seu trabalho e pedir o apoio de todos na realização desses debates e na 

elaboração das propostas, visando com isso à conquista e à concretização de avanços reais para os 

trabalhadores. 

Para esse processo, devem estar voltadas todas as CUTs Estaduais e Regionais; as 

entidades filiadas; as vice-presidências regionais; os membros da Direção Nacional e as 

Secretarias. 

As comissões e grupos de trabalho devem ser distribuídos entre as Secretarias e os 

membros da Direção Nacional, que coordenarão o trabalho de pesquisa de informações e 

subsídios, desenvolvimento de discussões, elaboração de publicações e a formulação de propostas. 

A Secretaria-Geral e a Secretaria de Imprensa convocarão imediatamente entidades – 

OAB, ABI, CNBB etc., partidos políticos e a imprensa em geral, para a apresentação da proposta 

da CUT. 

A Executiva e os vice-presidentes coordenarão todo o processo. 

Recomendações: que a CUT encaminhe um estudo para definir o significado do último 

pacote econômico da “Nova República”, e promova seminários sobre formação na área 

econômica. 
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REFORMA AGRÁRIA SOB O CONTROLE DOS TRABALHADORES 

 

Propostas gerais para discussão 

1. Em relação à reforma agrária devemos discutir: 

a) o aprofundamento das formas de trabalho e exploração da terra, que devem existir nas terras 

conquistadas, politizando-a para que não seja uma luta pela propriedade, mas que caminhe na 

direção do socialismo. 

b) o coletivismo dentro dos latifúndios desapropriados. 

2. Integrar a luta pela reforma agrária com as lutas pelo não-pagamento da dívida externa, 

rompimento com o FMI e pela estatização dos bancos. 

3. Divulgar e desenvolver um processo de discussão no meio urbano, que resgate os interesses e 

reivindicações dos trabalhadores da cidade na reforma agrária. 

4. Realizar ações unificadas entre os trabalhadores do campo e da cidade. 

5. Os sindicatos urbanos deverão esclarecer a questão da reforma agrária nas suas bases. 

6. Cada sindicato de trabalhadores rurais deve ter um entrosamento com os sindicatos urbanos 

para começar a viabilizar a unidade campo-cidade. 

7. Realizar estudo e aprofundamento dos projetos governamentais tais como o Nordestão, JICA, 

para subsidiar a ação dos trabalhadores destas regiões, denunciando o que representam e a forma 

como estão sendo implantados. 

8. A CUT deve criar as condições para efetivar a intervenção e presença permanente na luta dos 

sem terra, na medida em que todas as lutas e movimentos dos trabalhadores dizem respeito a CUT. 

9. A CUT deve reaquecer a Campanha Nacional pela Reforma Agrária sob o controle dos 

trabalhadores junto às demais entidades ligadas ao tema. 

10. Propor às várias entidades a realização de um dia nacional de mobilização pelas ocupações. 

11. Ocupar o espaço nos meios de comunicação para divulgar a luta pela reforma agrária. 

12. Multiplicação dos seminários sobre reforma agrária no nível dos sindicatos, regiões, estados e 

nacionais. 

13. Participação da direção nacional da CUT nos seminários sobre reforma agrária. 

14. Utilização dos meios disponíveis do DIEESE para estudos e divulgação das questões 

relacionadas com a reforma agrária como cursos de formação, debates, publicações etc. 

15. Estruturação das Secretarias Rurais em todos os estados para desenvolver os processos de 

formação e organização política nas lutas pela terra. 

16. Organizar ocupações de terra, usando como critério de escolha aquelas que ofereçam maiores 

possibilidades de vitória. 

17. Incentivar a ocupação e o trabalho coletivo da terra. 

18. Fazer um amplo trabalho de denúncia frente às arbitrariedades cometidas pelo INCRA. 

19. Criar instrumentos de divulgação dos trabalhadores sobre as lutas, a violência e as 

experiências de trabalho no meio rural. 

 

Bandeiras de luta 

1. Legalização imediata de todas as terras ocupadas pelos trabalhadores rurais. 

2. Estabelecimento de área máxima para as propriedades rurais. 

3. Desapropriação imediata dos latifúndios produtivos ou improdutivos, nas regiões de grandes 

concentrações de trabalhadores sem terra. 
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4. Desapropriação das terras das multinacionais sem indenização. Fim da exploração de nossas 

riquezas pelas multinacionais. 

5. Demarcação imediata das terras indígenas com reassentamento dos posseiros pobres, em áreas 

próximas dentro da mesma região. 

6. Extinção imediata do GETAT e GEBAM e revogação das exposições de motivo nº 5 e nº 6 do 

Conselho de Segurança Nacional, que permitem alienação de terras públicas. 

7. Fim do Decreto-Lei 1.164 que federalizou as terras às margens das rodovias federais brasileiras. 

8. Apuração imediata de todos os crimes e violências contra os trabalhadores rurais e indígenas e 

punição de seus assassinos e mandantes. 

9. Fim dos incentivos e subsídios ao Pró-Álcool, JICA e outros projetos que beneficiam os 

fazendeiros, revertendo áreas e recursos para a agricultura de alimentos, para consumo da 

população brasileira. 

10. Reorientação da política agrícola do governo, priorizando o pequeno produtor e a produção e 

alimentos para o povo. 

11. Suspensão da construção das grandes hidrelétricas que contrariem os interesses dos 

trabalhadores. 

12. Fim da proibição de desapropriação das chamadas “empresas rurais”. 

13. Solução imediata dos problemas dos projetos de assentamento e de colonização já existentes. 

 

Propostas de ação imediata 

1. Constituir uma comissão para redigir um novo manifesto. A reforma agrária é uma luta de todo 

o povo brasileiro, não é específica dos trabalhadores rurais. Colocar ainda todas as formas de 

violência, inclusive a fome. 

2. A palavra de ordem deve ser: ocupar as terras que acharmos necessárias para a reforma agrária. 

3. Fazer o levantamento e cadastramento das famílias que necessitam de terra para viver, incluindo 

também os assalariados. 

4. Levantar as terras que devem ser desapropriadas e entregues aos trabalhadores rurais. 

5. Discutir com as famílias cadastradas como lutar para conseguir estas terras. 

6. Levar ao INCRA local e estadual um levantamento, feito pelos trabalhadores das regiões 

prioritárias para fazer a reforma agrária intervindo, assim, na realização dos planos regionais. 

7. Organizar atividades de massa como manifestações, acampamentos em frente aos escritórios 

estaduais e locais do INCRA, a fim de exigir a desapropriação das propriedades que foram 

levantadas como prioritárias pelos trabalhadores. 

8. Resistir nas terras que já são nossas nos acampamentos e nas ocupações, cultivando-as. 

9. Esclarecer a cada trabalhador do campo e da cidade a farsa que o governo tenta construir em 

torno da reforma agrária. 

10. Lutar, com mais força, pela divulgação, apuração e punição dos mandantes e executores dos 

crimes contra nossos companheiros. 

11. As Secretarias Rurais da CUT devem puxar ou integrar nos estados formação de comissões 

permanentes de luta pela reforma agrária. Estas comissões devem ser compostas, na maioria, por 

trabalhadores e devem buscar a presença e o apoio concreto de entidades e pessoas que estejam 

comprometidas com a luta e pelos direitos dos trabalhadores rurais. 
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CAMPANHA NACIONAL CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO 

 

A violência contra os trabalhadores rurais tem sido uma questão discutida e tratada pela 

CUT desde a sua fundação. A luta pela exigência de apuração e punição dos responsáveis pelos 

assassinatos de lideranças e sindicalistas rurais tem sido uma de nossas principais bandeiras de 

luta para a questão do campo, juntamente com a da reforma agrária sob controle dos trabalhadores. 

Sabemos que enfrentá-la não é uma tarefa fácil. 

Em primeiro lugar, esta violência tem raízes muito profundas. Ela nasce da também 

violenta concentração da terra existente no Brasil: 83% das terras para agricultura (370 milhões de 

hectares) estão cercadas pelo latifúndio, obtidos através da expulsão de milhões de famílias 

camponesas de suas terras. A luta pela posse da terra torna-se, então marcada de cima abaixo pelo 

uso da força, do poder e da violência por parte dos latifundiários e empresários. Desta forma, o 

dia-a-dia dos trabalhadores rurais, na luta pela sua sobrevivência, é todo ele violento. 

Em segundo lugar, ela não é uma violência do acaso, fruto de discórdias localizadas. É 

uma violência da classe dominante sobre os trabalhadores. São os latifundiários, empresários, 

agentes do governo que torturam, matam, expulsam os trabalhadores rurais e seus aliados quando 

lutam para exigir seus direitos e defender seus interesses. E seu objetivo é muito claro: impedir 

que os trabalhadores rurais, na sua luta, criem suas próprias organizações. Por isso, mesmo as 

formas mais simples de grupos comunitários não escapam da fúria dos donos do poder. 

Em terceiro lugar, além de aumentar o número de trabalhadores rurais assassinados nestes 

últimos anos, esta violência tem se voltado cada vez mais contra as lideranças e direções das lutas 

no campo. Ela é cada vez mais seletiva, isto é, escolhe justamente aqueles que mais se destacam 

na defesa dos direitos e reivindicações dos trabalhadores rurais. Porque os latifundiários sabem, 

assim como nós, que uma classe sem dirigentes é uma classe sem direção. Cada companheiro que 

tomba significa vários anos que teremos que trabalhar para formar outros para substituí-lo e 

reerguer o movimento. 

Por último, os crimes contra os trabalhadores rurais estão marcados pelas mais absoluta 

impunidade dos assassinos e seus mandantes. Não houve, até hoje, nenhum caso de apuração 

completa e de qualquer punição dos seus responsáveis. Pois eles contam com toda a estrutura de 

poder montada neste país que vai desde o delegado local, a maioria dos prefeitos, o juiz e chega 

até as mais altas esferas do poder em Brasília. 

Esta impunidade garantiu, que só neste ano, tenham sido assassinados mais de 220 

trabalhadores rurais. Na sombra do poder, contando com o apoio das autoridades responsáveis 

pela apuração dos casos, os latifundiários estão vendo seus caminhos desimpedidos para ameaçar 

e continuar exterminando aqueles que se colocam na sua frente, certos de que não serão 

incomodados. Concretamente, isto significa para nós termos hoje pelo menos 25 companheiros da 

CUT ameaçados ou com os nomes escritos em listas que andam nas mãos de jagunços e 

fazendeiros de norte a sul do país. 

Para enfrentar esta situação, a CUT deflagrou, como passo inicial, uma campanha contra a 

violência no campo, juntamente com outras entidades. Mas ao contrário do que pretende a maioria 

destas entidades, a campanha não se limita à denúncia. Para nós o fundamental é agir. E aqui, agir 

significa acabar com a violência impune dos latifundiários. Para isso, defendemos como legítimas 

todas as formas encontradas pelos trabalhadores para se defenderem dela e proteger suas 

lideranças, suas lutas e organizações. 
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Por isso, hoje temos a tarefa fundamental de fazer com que este sentimento presente em 

todos os trabalhadores se transforme em um grito de basta! É preciso que saiamos na defesa de 

nossas lideranças e organizações no campo. Mas é preciso também que os passos que dermos 

sejam passos firmes em terra firme, para garantir os nossos objetivos. 

Devemos deixar claro que a “Nova República” nada mudou em relação à violência contra 

os companheiros do campo. Pois, além de continuarem, aumentaram os assassinatos de 

trabalhadores rurais e nunca os seus responsáveis estiveram tão seguros de sua impunidade. 

A CUT intensificará a campanha contra a violência no campo através de um plano de 

trabalho descrito na seqüência. 

A plenária decidiu também: 

• manter a campanha em termos de seus objetivos e metas, não pulverizando o eixo da luta. As 

denúncias gerais das diversas outras formas de violência devem procurar ser trabalhadas no 

interior do tema principal. 

• na luta pela preparação de uma Greve Geral deve constar a luta contra a violência no campo. 

• criar no campo uma estrutura de consciência política e de organização articulada com os 

trabalhadores urbanos. 

• a CUT deve, efetivamente, manter e organizar os movimentos de camponeses no sentido de dar 

respostas imediatas às agressões e crimes praticados pelos latifundiários e seus jagunços. 

• Providenciar as formas de sustentação financeira através de campanhas nacionais junto aos 

trabalhadores urbanos e da solidariedade internacional. 

 

Plano de trabalho 

Objetivos da Campanha Nacional Contra a Violência: 

1. Deflagrar uma campanha nacional que, utilizando diversas formas e níveis de manifestação, 

denuncie amplamente o quadro da violência, dos assassinatos de trabalhadores rurais e a 

impunidade generalizada que a cerca; 

2. Apoiar, afirmar e defender todas as formas de resistência, de defesa dos trabalhadores rurais e 

de posse e uso da terra. 

3. Denunciar a responsabilidade e o comprometimento do governo com a violência no campo; 

4. Elevar a capacitação de nossas lideranças e o grau de organização de nossas lutas e ferramentas, 

descobrindo formas concretas de enfrentar esta violência e garantindo a continuidade das nossas 

lutas. 

 

A CUT reivindica das autoridades federais: 

1. Apuração e punição imediata dos executores e mandantes dos crimes e violência cometidas 

contra os trabalhadores rurais e indígenas. 

2. Desarmamento imediato dos latifundiários e desativação das milícias privadas. 

 

Metas deste plano de trabalho: 

1. Denunciar amplamente a violência no campo, de forma a torná-la um tema de repercussão 

nacional e internacional. E para isto, prevê: 

• lançamento da campanha contra a violência no campo em nível nacional; 

• manifestações em todos os estados durante a semana de 8 a 15 de dezembro de 1985 e janeiro de 

1986; 
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• denúncia sistemática junto à imprensa e organismos de apoio nacionais e internacionais; 

• a realização, no 1º semestre de 1986, de um tribunal para julgar os crimes no campo e seus 

responsáveis com a presença de entidades e órgãos internacionais e nacionais; 

• a organização de um seminário sobre a violência no campo (culminando com uma semana de 

discussão sobre o tema) com a presença de trabalhadores rurais das regiões mais atingidas pela 

violência, famílias das vítimas e as lideranças da CUT que estão sendo ameaçadas; entidades de 

direitos humanos, nacionais e internacionais; Prêmio Nobel da Paz (Adolfo Perez Esquivel); 

Centrais Sindicais da América Latina; 

• divulgação nos centros urbanos, através dos sindicatos ali presentes, procurando buscar apoio 

político e financeiro da população para o andamento da campanha; 

• audiência de dirigentes da CUT com autoridades federais, para apresentar as exigências que 

temos e cobrar as responsabilidades do governo; 

• produção de material para divulgação: cartazes, panfletos, cadernos etc.; 

• manifesto da CUT sobre a violência no campo; 

• em todos os boletins dos sindicatos ligados à CUT deve ser denunciada a violência no campo 

como produto da luta de classes e o envolvimento do governo permitindo o armamento do 

latifúndio contra os trabalhadores; 

• a responsabilização do governo pela integridade física dos companheiros do campo ameaçados. 

2. Retomar a luta no plano jurídico, procurando desmascarar a farsa da justiça e a relação existente 

entre os latifundiários, empresários e governo e seus interesses comuns na violência e na 

preservação de seus responsáveis. 

• contato com os advogados e sindicalistas que acompanham os casos de companheiros 

assassinados no campo; 

• organização de um seminário (fevereiro) com advogados e sindicalistas para trocar experiências 

no nível jurídico e político do andamento dos casos; 

• retomar, de forma centralizada e coordenada pela CUT Nacional, dois ou três casos símbolos de 

companheiros que foram assassinados, exigindo e atuando no sentido de buscar a completa 

apuração e punição dos envolvidos. Um dos casos deve ser o da morte de pai e filho em Quixadá 

(Ceará), que foram mortos com revólver, pau e faca, continuando soltos os assassinos e morando 

na região; 

• acompanhamento permanente do andamento dos casos na justiça; 

• correta articulação da atuação jurídica com a mobilização política. 

3. Preparo e capacitação política das direções, lideranças e militantes da área rural. Para isto, a 

CUT deve garantir: 

• a produção de material de reflexão e aprofundamento para as direções e lideranças da CUT; 

• a organização de espaços de discussão específica com os companheiros urbanos para descobrir 

formas concretas de apoio e solidariedade; 

• o intercâmbio de visitas entre os companheiros do campo e da cidade; 

• reuniões e encontros com companheiros das áreas mais atingidas pela violência, para discutir 

formas concretas de preservação da segurança de nossas lideranças, nossas lutas e nossas 

organizações; 

• encontros estaduais de representantes em áreas de conflito; 
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• visitas às zonas de conflitos por sindicalistas e outros segmentos da sociedade urbana, para 

prestar solidariedade aos companheiros ameaçados e promover troca de experiências entre os 

trabalhadores do campo e da cidade; 

• que a Executiva da CUT Nacional crie uma comissão para desenvolver e coordenar a ação 

política, visando criar um clima de repúdio à ação do latifúndio, possibilitando a punição dos 

assassinos, impedir ações violentas do Estado contra a ocupação e autodefesa dos trabalhadores, 

isolar politicamente o latifúndio e reforçar a aliança campo-cidade; 

• que seja criado dentro das Secretarias Rurais da CUT um arquivo para levantar e unificar as 

informações sobre os casos de violência no campo para que sejam amplamente divulgadas pela 

CUT. 

 

Já estão programadas as seguintes etapas: 

1) manifestações nos estados: janeiro de 1986; 

2) contatos com advogados e sindicalistas: dezembro de1985; 

3) seminário com advogados e sindicalistas: 14 a 16 de fevereiro de 1986; 

4) escolha de dois ou três casos e elaboração do roteiro e calendário de trabalho: fins de fevereiro 

de 1986; 

5) Tribunal sobre a violência no campo: 1o semestre de 1986. 

 

É PRECISO DAR UM BASTA À IMPUNIDADE 

 

“CUT responde a O Estado de S. Paulo” 

“A Plenária Nacional da CUT repudia os termos em que a manchete do jornal “O Estado de S. 

Paulo, de 15/12, coloca a discussão feita por este organismo da Central Única dos Trabalhadores 

sobre uma campanha nacional contra a violência no campo. 

A CUT não propõe, nem aberta nem reservadamente, a luta armada. Enquanto central 

sindical comprometida com os trabalhadores da cidade e do campo, a CUT denuncia uma escalada 

de violência dos latifundiários que, neste ano de 1985, já assassinou mais de 200 trabalhadores e a 

absoluta impunidade com que as autoridades da „Nova República‟ continuam tratando o sindicato 

do crime contra os trabalhadores que vem funcionando abertamente nas suas portas. 

A plenária discutiu as formas de os trabalhadores enfrentarem esta situação e com a 

seriedade de quem representa milhões de trabalhadores se propôs a: 

1. Lutar pela organização dos trabalhadores para que, com a radical transformação da situação de 

concentração da terra no país, se ponha fim às condições que geram esta violência. 

2. Denunciar nacionalmente os casos de assassinato e promover o encaminhamento jurídico de 

caso a caso até que os assassinos e mandantes, sejam quais forem, venham a ser punidos. 

Entendemos que sem pressão social e política do povo brasileiro, a impunidade que 

vigorou até hoje continuará vigorando. 

3. A CUT reconhece a legitimidade das formas de luta dos trabalhadores e denuncia a perseguição 

sistemática e a abjeta discriminação contra os trabalhadores quando estes se defendem, enquanto 

verdadeiros bandidos circulam abertamente sob proteção de grandes possuidores de terras, 

policiais e autoridades corruptas conforme o farto e recente noticiário sobre a região sul do Pará e 

Maranhão. 

É preciso dar um basta a esta violência e a impunidade que estimula mais violência. 
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Já dissemos e queremos reiterar: a paz que interessa aos milhões de trabalhadores do 

campo e da cidade não é a paz dos latifundiários que procuram encobrir a violência da 

concentração da terra, das grilagens, das expulsões de trabalhadores rurais feitas sob a mira de 

revólveres e fuzis pagos pelo latifúndio. 

A maldosa manchete do Estado, dentro da sistemática campanha daquele jornal contra os 

trabalhadores e a CUT, traz uma grave irresponsabilidade: omite a verdadeira guerra dos 

latifundiários que nos últimos meses vem fazendo leilões de bois para compra de armas e 

organizando exércitos particulares, buscando com isso esmagar legítimas reivindicações de 

milhões de trabalhadores. 

A CUT denuncia à nação esta situação e exige medidas imediatas do governo da „Nova 

República‟ que fala em‟„Paz no campo‟. 

Conclamamos o povo brasileiro a organizar, juntamente com a CUT, entidades sindicais e 

democráticas, um amplo movimento pela punição dos assassinos e mandantes e o fim da escalada 

de violência do latifúndio que procura defender unicamente os seus odiosos privilégios cevados 

pelos vinte e um anos de ditadura militar.” 

 

Plenária Nacional da CUT 

15 de dezembro de 1985 

 

SOBRE O 2º CONGRESSO 

 

1. Considerando que somente o próprio Congresso Nacional da CUT pode modificar os critérios 

de participação dos delegados, devemos manter a realização do próximo congresso conforme 

critérios dos Estatutos da CUT. 

2. A Executiva Nacional da CUT e as CUTs Estaduais ficarão incumbidas de buscar as formas de 

viabilização do 2º Congresso Nacional da CUT, garantindo a participação das delegações. 

3. Sobre a participação. Com o objetivo de garantir a participação das delegações de cada estado, 

as CUTs Estaduais deverão realizar até 15 de junho: 

a) um levantamento das delegações que vão participar do congresso; 

b) um levantamento do no total de delegados de seu estado; 

c) um levantamento dos custos totais referentes ao transporte de delegados; 

d) um levantamento da arrecadação total juntando todas as contribuições dos sindicatos, 

associações, oposições etc. 

e) a distribuição das passagens, garantindo a participação das diversas delegações. 

4. Sobre as finanças. Para o 2o Congresso da CUT: 

a) as entidades sindicais que já sabem que vão participar do congresso deverão pagar já a sua taxa 

de inscrição. A taxa de inscrição será proporcional ao tamanho e capacidade financeira das 

entidades sindicais, bem como a sua proximidade do local da realização do congresso. 

b) articular entre as várias CUTs o contrato com artistas para que eles façam shows em vários 

estados; 

c) fazer roças comunitárias no campo; 

d) abrir uma conta-congresso nos estados, desde já; 

e) a CUT Nacional somente deve bancar as despesas com alimentação, hospedagem, transporte 

interno no local do congresso, material para os delegados e reprodução das teses; 
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f) em março deve ser feita uma avaliação pela Direção Nacional sobre o encaminhamento das 

finanças para o congresso. 

5. Sobre as teses para o congresso. 

a) As teses de responsabilidade da Executiva Nacional devem ser enviadas com 60 dias de 

antecedência da realização do congresso, sendo que o material de divulgação deve ser despachado 

o mais rápido possível; 

b) Além das teses, a Executiva Nacional deve enviar a proposta de modificações dos Estatutos e a 

de regimento interno do 2º Congresso para ser discutido nos estados; 

c) A reunião da Direção Nacional em março deve fechar o conjunto de teses a ser discutido no 

congresso, enviando-as para os estados. 

6. A Executiva Nacional deve cobrar dos estados que realizem Congresso ou Plenária Estadual 

antes do congresso. 

7. A Executiva Nacional deve encaminhar aos estados, até o dia 30 de janeiro de 1986, um 

documento contendo um balanço político organizativo e as orientações políticas fundamentais da 

atuação da CUT, no período 1984/1986. 

8. Sobre a convocatória. A Executiva Nacional deve expedir a convocatória do 2º Congresso até 

30 de janeiro de 1986, acompanhada do temário. 

9. Local do congresso. Ficam como indicações: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia. 

10. A responsabilidade da organização do congresso deve ser da Executiva Nacional, da Direção 

Nacional e da CUT Estadual que sediará o congresso. 

 

SOBRE AS FINANÇAS DA CUT 

 

A Plenária Nacional entendeu que a CUT, em todos os seus níveis (nacional, estadual e 

regional) deve criar as condições de chegar o mais rápido possível à auto-sustentação. Neste 

sentido, a CUT Nacional deve assumir neste ano de 1986 o correspondente a 70% de suas 

despesas gerais, sendo que os demais 30% deverão vir de convênios de cooperação. Esta política 

deve ser estendida às CUTs Estaduais e Regionais avançando, assim, na concretização da 

autonomia financeira, princípio defendido pela CUT. 

Para viabilizar esta política de auto-sustentação em pelo menos 70% dos gastos, a Plenária 

Nacional aprovou as seguintes medidas a serem implantadas: 

a) uma taxa complementar de sustentação da CUT de 10% sobre o total da arrecadação anual de 

cada entidade filiada à CUT, sendo assim distribuídos: 

• 5% para a CUT Estadual 

• 3% para a CUT Nacional 

• 2% para a CUT Regional. 

b) Datas de pagamento (repasse) da taxa complementar: 50% até março de 1986 e 50% até 

setembro de 1986; 

c) Compromisso de todos os filiados à CUT de levar a proposta para ser discutida e aprovada 

pelas suas instâncias; 

d) Antecipar o pagamento da mensalidade de 1% (estatutária) em um só pagamento a ser efetuado 

em meses de janeiro e fevereiro; 



15 
 

e) Convocar uma reunião de emergência, frente à precária situação da CUT Nacional, de todos os 

filiados à CUT e dos tesoureiros das CUTs Estaduais, para o dia 17 de janeiro de 86, das 9 às 18 

horas, na sede da CUT Nacional, com a seguinte pauta: 

• formas de aplicação das resoluções da Plenária Nacional; 

• formas de enfrentar as despesas para o 2º Congresso Nacional da CUT; 

• reformulação da mensalidade estatutária (propostas a serem apresentadas ao congresso da CUT). 

f) Realizar uma campanha de filiação à CUT; 

g) Realizar um bingo nacional; 

h) Organizar um show reunindo artistas; 

i) Realizar, através das CUTs Estaduais, outras campanhas de arrecadação financeira. 

 

Projetos de apoio à CUT: 

A Plenária Nacional entende que a CUT Nacional, as CUTs Estaduais e as CUTs 

Regionais que necessitarem de ajuda financeira devem encaminhar os seus projetos dentro dos 

seguintes critérios: 

a) Manter os critérios básicos já estabelecidos pela Direção Nacional em dezembro de 1984 (ver 

anexo); 

b) Elaborar projetos dentro das seguintes necessidades: cursos de formação, seminários, 

publicações de formação, encontros de trabalhadores, congressos, oposições sindicais. Esta 

orientação se baseia no fato de que as entidades, em geral, só se dispõem a ajudar nestas áreas; 

c) Os projetos específicos deverão chegar ao teto máximo de 10 mil dólares, pois isto facilita a 

discussão com as entidades de apoio com uma garantia maior de aprovação; 

d) O conjunto dos projetos específicos não poderá ultrapassar 30% da previsão orçamentária geral 

de cada CUT solicitante; 

e) Reafirmamos a orientação já deliberada pela Direção Nacional, isto é, todos os projetos de 

pedido de apoio financeiro deverão passar pela Secretaria de Finanças e Relações Internacionais 

da CUT Nacional que, por sua vez, após uma primeira avaliação, os apresentará à Executiva 

Nacional, que tomará a decisão final; 

f) As CUTs Estaduais e Regionais que já vêm sendo beneficiadas por algum apoio financeiro 

somente poderão renová-lo dentro do prazo previsto inicialmente. Desta maneira, outras CUTs 

que ainda não foram beneficiadas por nenhum apoio terão a sua vez; 

g) A CUT buscará apoio financeiro relativo aos 30% para completar sua sustentação através de 

projetos de cooperação com entidades internacionais, entidades de apoio nacionais, fundações, e 

ao Estado brasileiro encaminhando, neste último caso, uma solicitação para que seja incluída no 

orçamento da União uma cota para a CUT. 

Recomendação: Com o objetivo de ter um quadro geral sobre as entidades internacionais, a 

CUT Nacional, através da Secretaria de Formação, fica incumbida de enviar as CUTs textos, 

cadernos etc., sobre tais entidades. 

 

Orientações e critérios para convênios de cooperação 

1. Manter as relações de solidariedade e mútua cooperação com entidades de várias naturezas, 

dentro dos princípios aprovados no Congresso Nacional, faz parte dos Estatutos da Central Única 

dos Trabalhadores. Dentro desta linha de pensamento, será garantida a autonomia da Central na 
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elaboração e execução dos projetos de cooperação como também será respeitada a autonomia da 

outra parte conveniada. 

2. Serão elaborados projetos e convênios de cooperação levando em consideração as necessidades 

tantos dos filiados à CUT, das CUTs Regionais das CUTs Estaduais e da CUT Nacional, 

respeitando-se as características de cada instância. 

3. Para que haja um encaminhamento mais ordenado dos projetos de convênio, a Secretaria 

Internacional e a Secretaria de Finanças coordenarão esta atividade, passando pela Executiva, 

tomando conhecimento das solicitações, orientando a elaboração dos projetos e encaminhando-os 

às diversas entidades. Neste encaminhamento as duas Secretarias respeitarão os projetos 

apresentados e as indicações para onde devem ser enviados. Deve-se evitar a sobrecarga de 

projetos e convênios com a mesma entidade, a não ser que ela esteja disposta a aceitar. 

4. Uma vez aprovado o projeto, a relação se estabelecerá diretamente com o solicitante devendo 

este se responsabilizar por gerir, executar e se responsabilizar pelo cumprimento dos objetivos do 

convênio. 

5. Nos casos em que as entidades aprovarem convênios para o conjunto das atividades da CUT, 

cabe à Executiva Nacional fazer a distribuição de acordo com as necessidades das CUTs 

Regionais, Estaduais e Nacional. 

6. Os projetos enviados a entidades nacionais, que não impliquem vínculos com entidades 

internacionais, cada filiado à CUT, cada CUT Regional, Estadual e Nacional terá autonomia no 

seu encaminhamento e execução. Neste caso, o beneficiado deve apenas informar à Secretaria de 

Finanças sobre o convênio. 

7. As Secretarias Internacional e de Finanças, passando pela Executiva, darão o aval (quando 

solicitado) a projetos de entidades de apoio, a movimentos de trabalhadores, a sindicatos, a 

associações, mantendo uma discussão e um acompanhamento do trabalho. 

8. Todo pedido e intercâmbio internacional que for dirigido à CUT deverá ser coordenado pela 

Secretaria Internacional e Tesouraria. 

9. Todos os beneficiados por qualquer tipo de convênio e cooperação farão sua prestação de 

contas através de instrumentos a serem discutidos de comum acordo entre as entidades envolvidas. 

10. Para garantir que tais orientações e critérios sejam observados, a Executiva Nacional, através 

das Secretarias Internacional e de Finanças enviará carta a todos os interessados notificando-os 

sobre estas orientações. 

 

UMA NOVA ESTRUTURA SINDICAL 

 

Objetivos de uma proposta de nova estrutura sindical 

O processo de luta dos trabalhadores no Brasil aponta, em relação à estrutura sindical, para 

dois objetivos básicos: de um lado, luta-se para destruir a estrutura sindical fascista, imposta 

historicamente pelo Estado; de outro, busca-se implantar uma nova estrutura sindical. Com estas 

propostas indicativas de estrutura sindical, a CUT, de um lado, está recolhendo, organizando e 

impulsionando experiências existentes; de outro, criando mecanismos para acelerar o processo já 

em curso, respondendo, assim, às exigências da Resolução de seu 1o Congresso Nacional: “que a 

Direção Nacional crie os mecanismos, as formas e as condições para a implantação dessa estrutura 

sindical em nível nacional”. 
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Implantar, de forma autônoma, a estrutura sindical 

A CUT nasceu pela decisão dos trabalhadores de se organizarem de forma autônoma, 

independente do Estado e da estrutura sindical a ele atrelada. A nova estrutura sindical que 

queremos está dentro do mesmo princípio consagrado, inclusive na Convenção 87 da OIT: 

liberdade e autonomia sindical. Com base neste princípio, não queremos que o Estado, seja através 

do Executivo, seja através do Legislativo, imponha uma nova estrutura sindical. 

 

O que deve ser garantido em lei 

Em nosso processo de luta pela criação e implantação de uma nova estrutura sindical 

autônoma e independente do Estado, enfrentamos barreiras impostas pelos patrões e pelo Estado 

que dificultam a nossa organização. Assim, para assegurarmos nosso direito de nos organizar de 

forma autônoma, precisamos de certas garantias constitucionais. Por isso, a Constituição brasileira 

deve garantir: 

a) A liberdade e autonomia sindical, conforme a Convenção 87; 

b) A democracia interna no processo eleitoral, na gestão e na organização sindical; 

c) A estabilidade no emprego para quem tem mandato sindical, em qualquer instância, até um ano 

após o cumprimento do mesmo; 

Por outro lado, as leis ordinárias devem garantir o exercício dos seguintes direitos: 

a) Estabilidade no emprego para todos os membros concorrentes às eleições sindicais pelo período 

de um ano; 

b) Estabilidade aos membros da comissão coordenadora do processo eleitoral pelo período de um 

ano; 

c) Garantia de tempo livre (dois terços da jornada de trabalho) para todos os membros das 

comissões sindicais de base, para seu exercício sindical dentro da empresa; 

d) Desconto em folha de pagamento de todas as contribuições sindicais definidas pelo sindicato. 

e) Livre circulação dos dirigentes sindicais nos locais de trabalho; 

f) Livre divulgação de toda propaganda sindical nos locais de trabalho; 

g) Garantia de realização de assembléia dentro das empresas durante o período de trabalho; 

h) Remuneração normal para todos os trabalhadores que participarem de atividade sindical fora da 

empresa. 

 

Proposta de princípios e normas para uma nova estrutura sindical 

I. Liberdade e autonomia sindical: 

A estrutura sindical garantirá a mais ampla liberdade sindical em todos os locais de 

trabalho, em todas as instâncias e em todas as formas de relacionamento e solidariedade nacional e 

internacional. 

O sindicato será soberano em suas decisões e manterá sua autonomia em relação ao 

Estado, à classe patronal, aos partidos políticos, aos credos religiosos e às concepções filosóficas. 

 

II. Sindicato classista e de luta: 

Dentro da realidade de conflito de classes em que vivemos, o sindicato será um 

instrumento de luta em defesa de suas reivindicações imediatas e objetivos históricos, combatendo 

a política de colaboração de classes e não compactuando com planos de governos que firam os 

interesses dos trabalhadores. O sindicato se constitui num instrumento de luta para unificação dos 
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trabalhadores desde os seus locais de trabalho até sua instância máxima. A unidade deve ser 

garantida pela força política e pelo avanço da consciência da classe trabalhadora na sua luta contra 

a exploração patronal. Neste sentido, negamos a unicidade sindical que é imposta pela lei. 

O sindicato organizado desde a base manterá a unidade na luta contra a exploração 

patronal. O sindicato buscará a sindicalização dos trabalhadores como forma de fortalecimento 

político da luta sindical, fortalecimento da organização e da autonomia financeira. 

 

III. Organização sindical: 

O sindicato será organizado por ramo de atividade econômica (no setor agropecuário, 

industrial e de serviços), tendo como meta a aglutinação de atividades afins num mesmo sindicato. 

Na medida do possível, a organização sindical deve ampliar a sua base geográfica visando à 

desmunicipalização do sindicato. Os profissionais liberais devem buscar se unir sindicalmente no 

ramo de atividade a que pertencem, podendo, como medida transitória, se associar ao sindicato 

profissional já existente ou ao sindicato do ramo a que pertencem. Os sindicatos poderão criar, de 

acordo com suas necessidades, mecanismos específicos para tratarem de problemas específicos. 

Os trabalhadores criarão suas formas de organização; desde os locais de trabalho até os seus 

órgãos máximos. Todos os trabalhadores terão sua organização sindical, tanto no setor privado 

como no setor público. As assembléias dos sócios decidirão sobre os seus Estatutos, obedecendo 

aos princípios e normas básicas aqui expostos. 

 

IV. Ação sindical: 

O sindicato desenvolverá uma ação sindical de combate sistemático a todas as formas de 

exploração, tanto na cidade como no campo, utilizando-se de todas as formas de luta que achar 

oportunas e que busquem reais conquistas econômicas, políticas e sociais. 

 

V. Eleições sindicais: 

Todas as eleições serão livres e democráticas, garantindo-se iguais condições para todos os 

concorrentes. As eleições serão diretas para a comissão de base e sindicato de base. As eleições 

para as instâncias superiores poderão ser realizadas pela forma direta ou por congressos, conforme 

seus Estatutos. 

As eleições sindicais serão coordenadas por mecanismos criados pelos próprios 

trabalhadores, em suas diversas instâncias, garantindo-se a democracia conforme definida nesta 

carta de princípios. 

 

VI. Sustentação financeira: 

O sindicato e demais instâncias criarão formas de sustentação financeira que garantam o 

desenvolvimento da luta, a solidez de sua organização e o avanço da consciência de classe. Todas 

as formas impostas pelo Estado ou outras formas de sustentação financeira que comprometam a 

autonomia sindical deverão ser abolidas e rejeitadas. A assembléia de trabalhadores ou o 

congresso, no caso das instâncias superiores, serão soberanos para decidir sobre como arrecadar 

fundos, como distribuí-los pelos diversos itens do plano de ação sindical e como fazer a prestação 

de contas. 
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VII. Democracia: 

Não há independência sindical real frente aos patrões e ao governo sem o exercício da mais 

ampla democracia sindical. Neste sentido, a estrutura sindical deve ser um instrumento regido pela 

mais ampla democracia da classe trabalhadora em todos os níveis, em todos os seus organismos e 

instâncias, garantindo, desta forma, a mais ampla liberdade de expressão das correntes internas de 

opiniões, mantendo a unidade de ação. 

 

Normas básicas sobre as instâncias sindicais, as funções, os órgãos de decisão, as eleições e a 

duração do mandato. 

 

1. Sobre a comissão sindical de base: 

1. Constituição da comissão sindical de base: 

Em cada local de trabalho, será criada uma comissão sindical de base, tendo como 

referência, para a sua composição numérica, o número total de trabalhadores. Os trabalhadores do 

local de trabalho, juntamente com o sindicato, decidirão sobre a composição numérica da 

comissão sindical de base. 

2. As funções da comissão sindical de base serão as seguintes: 

a) Representar os trabalhadores no local de trabalho; 

b) Levar a política sindical do sindicato de base para dentro da empresa, garantindo as resoluções 

dos congressos, assembléias e plenárias; 

c) Promover a sindicalização; 

d) Garantir o cumprimento dos acordos coletivos celebrados; 

e) Levar para dentro da empresa todo o material de propaganda do sindicato, das suas campanhas 

e do seu plano de ação; 

f) Participar da plenária do sindicato de base; 

3. Os órgãos de decisão da comissão sindical de base serão os seguintes: 

a) Assembléia dos trabalhadores do local de trabalho; 

b) Direção: coordenador, vice-coordenador e secretário, podendo, a direção, criar outros cargos 

que achar convenientes. 

4. As eleições sindicais para a comissão sindical de base serão realizadas da seguinte forma: 

a) Votam todos os trabalhadores maiores de 16 anos, em dia com as suas obrigações e que tenham 

se associado até a publicação do edital que convoca as eleições; 

b) Podem ser votados todos os sindicalizados maiores de 16 anos, em dia com suas obrigações e 

com, pelo menos, seis meses de sócio; 

c) As eleições serão feitas através de chapas ou de listas, sendo vencedor quem obtiver maior 

número de votos válidos recolhidos; 

d) Para que a eleição seja válida, será necessário alcançar um quórum de 50% mais um dos 

votantes para todos os escrutínios. 

e) As eleições sindicais serão coordenadas, desde a sua convocação até a tomada de posse da nova 

direção, por uma comissão eleitoral, escolhida pela assembléia dos trabalhadores do respectivo 

local de trabalho; 

f) Ocorrendo problemas de impasses que não puderem ser resolvidos pela comissão eleitoral, esta 

deverá convocar a assembléia para decidir; 

g) A eleição será de forma direta; 



20 
 

h) O edital de convocação das eleições será publicado no prazo de 90 dias antes do término do 

mandato da diretoria que deixa o cargo. 

i) O prazo para a tomada de posse será de 15 dias, no máximo. 

5. O mandato da comissão sindical de base será de dois anos. 

II. Sobre a Delegacia sindical rural 

1. Constituição da delegacia sindical rural: 

A delegacia sindical rural reunirá, organizadamente, o conjunto de trabalhadores rurais 

assalariados e de pequenos proprietários, de um ou mais bairros rurais. 

2. As funções da delegacia sindical: 

a) Representar os trabalhadores de sua delegacia sindical; 

b) Coordenar as atividades na delegacia sindical; 

c) Levar as deliberações dos congressos, plenárias, assembléias e Estatutos do sindicato. 

d) Participar das instâncias superiores de acordo com as deliberações estatutárias. 

3. Os órgãos de decisão da delegacia sindical rural: 

a) Assembléia geral da delegacia sindical; 

b) Direção, com executiva. 

4. As eleições para a Direção da delegacia sindical rural serão feitas da seguinte maneira: 

a) Votam todos os sindicalizados maiores de 16 anos que estejam em dia com suas obrigações 

para com o sindicato e que tenham se associado até a data da publicação do edital de convocação 

das eleições; 

b) Podem ser votados todos os sindicalizados de 16 anos e com, pelo menos, seis meses de sócio. 

Para os cargos executivos, serão candidatos somente os de maior idade. 

c) As eleições serão feitas através de chapas , sendo vencedora a que obtiver maior número de 

votos válidos recolhidos; 

d) Para que a eleição seja válida, será necessário alcançar um quórum de 50% mais um dos 

votantes, em qualquer dos escrutínios. 

e) As eleições sindicais serão coordenadas a partir do momento do encerramento das inscrições 

das chapas, por uma comissão igualitária de membros indicados pelas chapas concorrentes, 

podendo ser ou não da chapa. Em caso de empate no número de membros da comissão igualitária, 

esta deverá indicar um nome de consenso para compor a comissão. Não havendo consenso, a 

comissão deve convocar uma assembléia que decidirá sobre o nome a ser incorporado à comissão 

igualitária; 

f) A comissão igualitária garantirá as condições de igualdade às chapas concorrentes. Tais 

condições de igualdade constarão de normas eleitorais no Estatuto do sindicato, que regerá a 

delegacia sindical. A comissão igualitária deverá executar rigorosamente as normas eleitorais. 

Após ter dado posse à nova diretoria, termina a missão da comissão eleitoral igualitária, 

extinguindo-se; 

g) A eleição para a delegacia sindical será direta; 

h) O edital de convocação para as eleições sindicais, da delegacia sindical deverá ser publicado e 

divulgado amplamente a toda a base da delegacia, no prazo de noventa dias antes do término do 

mandato da diretoria que deixa o cargo; 

i) O prazo para a tomada de posse da nova diretoria será de, no máximo, 15 dias, não podendo 

ultrapassar o mandato da diretoria antiga. 

5. A duração do mandato da diretoria da delegacia sindical rural será de três anos. 
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III. Sobre o sindicato de base 

1. Constituição do sindicato de base: 

Em cada ramo de atividade econômica (no setor agropecuário, industrial e serviços), os 

trabalhadores organizarão o seu sindicato de base, podendo ser de abrangência municipal, 

intermunicipal, estadual, interestadual e nacional, sendo que se deve ter como meta a 

desmunicipalização do sindicato. 

Os trabalhadores profissionais liberais deverão se organizar de acordo com o estabelecido 

no artigo 3º. 

No caso dos trabalhadores urbanos autônomos, será criado o sindicato de base aglutinando 

ramos de atividades afins. 

No caso dos trabalhadores aposentados, será criado o sindicato de base dos aposentados, 

reunindo todos os aposentados sem distinção de seu ramo de origem. 

2. As funções do sindicato de base serão as seguintes: 

a) representar os trabalhadores em sua base; 

b) celebrar os acordos coletivos, respeitadas as demais instâncias; tais acordos serão extensivos a 

todos os trabalhadores; 

c) elaborar e levar o seu plano de ação sindical para o conjunto dos trabalhadores de sua base; 

d) coordenar as atividades do conjunto das comissões sindicais de base; 

e) dirigir o conjunto de sua base dentro das deliberações de seus congressos, assembléias, 

plenárias e Estatutos; 

f) participar das instâncias superiores dentro das deliberações dos congressos e assembléias, 

plenárias e Estatutos. 

3. Os órgãos de decisão do sindicato de base serão os seguintes: 

a) Congresso; 

b) Assembléia Geral; 

c) Plenária; 

d) Direção com Executiva; 

e) Conselho Fiscal. 

Observação: dentro de cada sindicato de base, poderão ser criadas secretarias específicas, 

de acordo com as necessidades e problemas específicos. 

4. Os órgãos de decisão serão assim compostos: 

a) Do congresso do sindicato de base participam: os membros da direção do sindicato, os 

membros da direção da delegacia sindical rural (no caso do campo), uma proporção de membros 

das comissões sindicais de base e de trabalhadores de base eleitos em assembléia. 

Esta proporção deve ser estabelecida pelos Estatutos do sindicato de base. 

b) A direção com executiva e o conselho fiscal devem ser definidos no Estatuto do sindicato de 

base em relação à sua composição numérica. 

c) A plenária do sindicato de base será composta pelos membros da sua direção, pelos membros da 

delegacia sindical rural (no caso de campo) e por um número proporcional de membros das 

comissões sindicais de base, a ser definido pelos Estatutos. 

5. As eleições sindicais, para a escolha da direção do sindicato de base, serão realizadas da 

seguinte maneira: 
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a) Votam todos os sindicalizados maiores de 16 anos que estejam em dia com suas obrigações e 

que tenham se associado até a data da publicação do edital de convocação das eleições. 

b) Podem ser votados todos os sindicalizados maiores de 16 anos, em dia com suas obrigações, 

com, pelo menos, seis meses de sócio. Para os cargos executivos, será exigida maioridade. 

c) As eleições serão feitas através de chapas, sendo vencedora a que obtiver maioria simples de 

votos válidos, observando-se o quórum de 50% mais um. 

d) Para que a eleição seja válida, será necessário alcançar um quórum de 50% mais um dos 

votantes em qualquer dos escrutínios. 

e) As eleições sindicais serão coordenadas a partir do momento do encerramento das inscrições 

das chapas, por uma comissão igualitária de membros indicados pelas chapas concorrentes, 

podendo ser ou não da chapa. Em caso de haver empate no número de membros da comissão 

igualitária, esta deverá indicar um nome de consenso para compor a comissão. Não havendo 

consenso, a comissão deve convocar uma assembléia dos sócios, que decidirá sobre o nome a ser 

incorporado à comissão igualitária. 

f) A comissão igualitária garantirá as condições de igualdade às chapas concorrentes. Tais 

condições de igualdade constarão das normas eleitorais do Estatuto do sindicato de base. A 

comissão igualitária deverá executar rigorosamente tais normas eleitorais. Após ter dado posse à 

nova diretoria, termina a missão da comissão eleitoral igualitária, extinguindo-se. 

g) A eleição para a direção do sindicato de base será direta. 

h) O edital de convocação para as eleições sindicais será publicado e divulgado amplamente em 

toda a base do sindicato, no prazo de noventa dias antes do término do mandato da antiga 

diretoria. 

i) O prazo para a tomada de posse da nova diretoria eleita será de 15 dias no máximo, não 

podendo ultrapassar o mandato da antiga Diretoria. 

6. A duração do mandato, no sindicato de base, será de três anos. 

 

IV. Sobre os departamentos 

1. Serão criados departamentos por ramos de atividade econômica (no setor agropecuário, 

industrial e serviços). 

2. Os departamentos, em suas diversas instâncias, funcionarão dentro da CUT e ficarão sob sua 

Direção. 

3. A criação de departamentos não exclui a intervenção nas Federações da antiga estrutura 

sindical, com vistas a conquistá-las. Uma vez conquistadas devem se constituir em departamentos 

da CUT. 

 

V. Sobre a Central Única dos Trabalhadores 

No nível de Central Única dos Trabalhadores, serão obedecidas as deliberações do 

congresso da CUT, formuladas em seus Estatutos nos níveis nacional, estadual e regional. 

 

Normas básicas sobre a sustentação financeira 

As assembléias dos trabalhadores dos sindicatos de base e os respectivos congressos das 

diversas instâncias superiores deverão decidir sobre as formas de arrecadação financeira, sobre a 

aplicação e administração dos recursos financeiros e sobre a forma de prestação de contas, 
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preservando o princípio exposto no item. Deverão ser buscadas formas alternativas de sustentação 

financeira, como: 

1. Desenvolver uma política de abolição do setor assistencial do sindicato; 

2. Racionalizar os recursos dos sindicatos, implantando projetos conjuntos em itens que são 

comuns a todos; 

3. Aumentar as contribuições junto aos trabalhadores: mensalidades, acordos coletivos e acordos 

específicos etc.; 

4. Garantir o desconto em folhas de pagamentos de todas as contribuições decididas pelo 

sindicato; 

Observação: abolição já do imposto sindical, tolerando-se apenas o tempo de doze meses previsto 

entre a ratificação da Convenção 87 e sua implantação. 

 

Normas básicas sobre o Estatuto sindical 

Os Estatutos do sindicato de base serão elaborados e aprovados pelas respectivas 

assembléias dos sócios, tendo como referências os princípios e as normas básicas aqui expostas. A 

comissão sindical de base será regulamentada pelo Estatuto do sindicato, obedecendo-se aos 

princípios e normas básicas aqui expostas. 

 

Normas básicas sobre o enquadramento sindical 

O enquadramento sindical será feito por ramo de atividade econômica (setor agropecuário, 

industrial e serviços), tanto no setor privado como no setor público, podendo o sindicato ser de 

base municipal, intermunicipal, estadual, interestadual e nacional, tendo-se como meta a 

desmunicipalização do sindicato. 

Quando, numa determinada empresa, houver trabalhadores de diversos ramos de atividades 

econômicas, deve prevalecer o ramo de atividade principal. Em caso de dúvida, os trabalhadores 

decidirão em assembléia a que sindicato se filiar. 

A Direção Nacional da CUT orientará e auxiliará na tarefa do enquadramento sindical, 

reunindo todos os dados técnicos necessários, ouvindo as assembléias de trabalhadores, os estudos 

e opiniões das direções sindicais de todas as instâncias e de todos os ramos de atividades 

econômicas. Os casos de dúvida ou de conflitos serão resolvidos pela Direção Nacional em 

conjunto com as partes. 

Como referência básica para o enquadramento sindical, será considerado o quadro geral de 

atividades econômicas abaixo, com os respectivos critérios: 

1. Ramo de atividade econômica agropecuário: 

Serão enquadrados como trabalhadores rurais, todos os assalariados rurais e todos os que 

exercem atividades rurais em regime de produção familiar e que não explorem mão-de-obra de 

forma sistemática. 

Quem assalaria mão-de-obra de forma sistemática e cobra renda, não pode participar do 

mesmo sindicato que os trabalhadores rurais. 

2. Ramo de atividade econômica industrial: 

Serão enquadrados, como trabalhadores na indústria, todos os assalariados dos diversos 

ramos de atividades industriais. 

3. Ramo de atividade econômica de comércio e serviços: 
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Serão enquadrados como trabalhadores no comércio e serviços todos os assalariados dos 

ramos de atividades do comércio e dos serviços. 

4. Ramo dos inativos: 

Serão enquadrados como aposentados todos os trabalhadores do conjunto dos ramos de 

atividades econômicas, independentemente do seu ramo de origem e que não mais exerçam a sua 

atividade por motivo de aposentadoria. O sindicato de base dos trabalhadores aposentados reunirá, 

num mesmo sindicato, trabalhadores das diversas atividades de origem, aglutinando um número 

expressivo de trabalhadores. 

5. Ramo de atividade dos serviços públicos: 

Serão enquadrados como trabalhadores funcionários públicos todos os assalariados 

municipais, estaduais e federais. Os trabalhadores funcionários públicos poderão organizar seus 

sindicatos de base pelos diversos ramos de serviços ou pelos seus respectivos níveis: municipal, 

estadual e federal. No caso do sindicato de base dos trabalhadores funcionários públicos 

municipais, sua base pode abranger várias prefeituras próximas e que reúnam um determinado 

número expressivo de trabalhadores. No caso dos sindicatos de trabalhadores funcionários 

públicos estaduais e federais, cada um se organizará com base estadual. No caso de organizar o 

sindicato de trabalhadores funcionários públicos por ramos de atividades de serviços, deverá 

haver, em cada ramo, um número significativo de trabalhadores, sendo que se deve ter como meta 

a maior aglutinação de trabalhadores e não a subdivisão. 

6. Ramo de atividade econômica dos autônomos urbanos: 

Serão enquadrados como trabalhadores autônomos urbanos todos os que exercem atividade 

econômica nos ramos industrial ou de serviços, por conta própria, e que não explorem mão-de-

obra assalariada. O sindicato de base dos trabalhadores autônomos urbanos poderá reunir diversos 

ramos de atividade. 

7. Ramo de atividade dos profissionais liberais: 

Serão enquadrados no ramo de atividade econômicas a que estiverem ligados, podendo, 

transitoriamente, continuar filiados aos seus sindicatos profissionais. Deve-se ter como meta a 

sindicalização dos profissionais liberais no ramo de atividades econômica a que pertencem, 

eliminando-se, paulatinamente as categorias profissionais liberais. 

 

A IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA SINDICAL 

1. Implantação das garantias sindicais 

a) Continuar a mobilização e pressão sobre o Senado para a ratificação da Convenção 87 da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho). 

b) No texto da Constituição, devemos exigir que esteja explícito o seguinte: liberdade e autonomia 

sindical, conforme a Convenção 87 da OIT; democracia interna no processo eleitoral, na gestão e 

na organização sindical; estabilidade para todos os que exercem mandato sindical, desde o local de 

trabalho até a Central Sindical, até um ano após o término de seu mandato. A Direção da CUT 

Nacional deverá elaborar um projeto, a ser encaminhado ao Congresso Nacional, constando as 

garantias sindicais acima na Constituição. Não devemos aguardar a Constituinte para fazer isso. 

c) A Direção Nacional da CUT deverá elaborar um projeto global ou projetos específicos sobre as 

garantias sindicais e encaminhá-los ao Congresso Nacional, para serem apreciados e aprovados. 

As garantias sindicais são as seguintes: 
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• estabilidade no emprego para todos os membros concorrentes às eleições sindicais pelo período 

de um ano; 

• estabilidade aos membros da comissão coordenadora do processo eleitoral pelo período de um 

ano; 

• garantia de tempo livre (dois terços da jornada de trabalho) para todos os membros das 

comissões sindicais de base para o exercício sindical dentro da empresa; 

• desconto em folha de pagamento de todas as contribuições sindicais definidas pelo sindicato; 

• livre circulação dos dirigentes sindicais nos locais de trabalho; 

• livre divulgação de toda a propaganda sindical nos locais de trabalho; 

• garantia de realização de assembléias dentro das empresas durante o período de trabalho; 

• remuneração normal para todos os trabalhadores que participarem de atividade sindical fora da 

empresa. 

d) publicar cinqüenta mil cadernos com a proposta aprovada pela Plenária Nacional da CUT, sobre 

a estrutura sindical e divulgá-la junto a todos os sindicatos da cidade e do campo. 

e) todos os sindicatos da CUT deverão divulgar em seus boletins sindicais a nova proposta da 

CUT e realizar seminários e debates no sentido de buscar formas de implantar a nova estrutura 

sindical. 

 

2. Implantação das comissões sindicais de base 

a) Em todos os locais de trabalho onde for possível, devemos criar a comissão sindical de base. 

Para tal criação, devemos garantir que haja um trabalho de organização anterior. O 

sindicato deve coordenar este processo, evitando, assim, que a classe patronal interfira na 

comissão sindical de base. Pautar-se pelas normas básicas aqui expostas. 

b) Enquanto não for aprovada lei que dê garantia à comissão sindical de base, incluir na pauta de 

reivindicações tal garantia sindical. 

c) Divulgar amplamente a proposta aprovada pela plenária sobre a comissão sindical de base nos 

locais de trabalho. Implementar a discussão junto aos trabalhadores e desencadear o processo de 

implantação. Aproveitar os momentos de luta organizada para esta implantação. 

 

3. Implantação das delegacias sindicais rurais 

a) onde já existem delegacias rurais, reorientar a sua organização e estruturação, de acordo com a 

nova estrutura sindical; consolidar a assembléia geral da delegacia sindical; realizar as eleições da 

direção da delegacia dentro dos critérios aprovados; 

b) onde ainda não existem, criar as delegacias sindicais, implantando a nova proposta. 

c) Iniciar a participação da delegacia sindical nas instâncias do sindicato de base, plenária e 

congresso. 

 

4. Implantação do sindicato de base 

a) onde já existem os sindicatos de base: 

• implantar o critério de sindicalização por ramo de atividade econômica através das assembléias 

de trabalhadores; 

• realizar os congressos com os novos critérios; 

• criar a plenária do sindicato de base; 
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• realizar as eleições dentro dos novos critérios: majoritária simples, quórum de 50% mais um dos 

votantes, comissão eleitoral igualitária etc. 

b) onde forem criados sindicatos de base novos: 

• criá-los dentro dos princípios e normas aprovadas pela Plenária Nacional. 

c) As associações pré-sindicais já existentes: 

• reorientá-las dentro da nova estrutura sindical; 

• transformá-las em sindicato de base. 

d) onde existem sindicatos pelegos: 

• criar e consolidar oposição sindical; 

• tomar o sindicato e reorientá-lo dentro da nova estrutura sindical. 

e) onde for possível, iniciar o processo de aglutinação de ramos afins num mesmo sindicato de 

base. Combater a subdivisão. 

 

5. Plano de modificações na CUT 

a) Tendo em vista a nova proposta de estrutura sindical, devemos já pensar nas modificações que 

se farão necessárias em relação aos Estatutos da CUT. 

 

6. Plano de sustentação financeira 

a) lutar pela abolição do Imposto Sindical; 

b) iniciar já um processo de desativação das áreas assistenciais dos Sindicatos, transferindo-as 

para o Estado; 

c) criar novas formas de arrecadação e ampliar as que já existem; 

d) criar novas formas de sustentação da CUT Nacional, Estadual e Regional; 

e) Elaborar projeto urgente que garanta o desconto em folha de pagamento de todas as 

contribuições decididas pelos sindicatos, através de seus órgãos de decisão. 

 

7. Implantação do Estatuto sindical 

a) Com base nos princípios e normas básicas da nova estrutura sindical, a plenária ou a Direção 

Nacional deve elaborar um Estatuto indicativo que possa servir de orientação para os sindicatos 

realizarem as mudanças em seus Estatutos; 

b) Com base nos princípios e normas básicas aprovadas, os sindicatos da CUT devem realizar 

assembléias e modificar os seus Estatutos e passar a aplicá-los. 

 

8. Implantar um novo enquadramento sindical 

a) As assembléias de trabalhadores devem decidir a que sindicato pertencer, quando num mesmo 

local de trabalho existirem vários ramos de atividade. 

b) onde for possível, realizar a aglutinação de ramos de atividades afins num mesmo sindicato de 

base. 

c) No caso dos funcionários públicos, realizar encontros, congressos e assembléias para decidir 

sobre a sua organização sindical, tendo em vista os princípios e normas básicas aprovadas pela 

Plenária Nacional da CUT. 

d) No caso dos trabalhadores aposentados, a partir de suas associações existentes, iniciar a criação 

de seus sindicatos e federações estaduais e nacional, bem como as comissões sindicais de base que 

poderão ser por bairros, regiões ou municípios. 
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e) No caso dos profissionais liberais, tendo em vista a sua incorporação ao ramo de atividade 

econômica a que pertencem, e também a sua existência atual em sindicatos profissionais, a CUT 

deve desencadear um processo de discussão no sentido de buscar as formas transitórias para este 

caso específico. 

f) Finalmente, a Direção da CUT Nacional deve criar mecanismos para orientar e auxiliar os 

trabalhadores nesta tarefa de reorientação do enquadramento sindical. 

 

 

MOÇÕES 

 

Protesto contra intervenção nos metalúrgicos de Fortaleza 

A Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Ceará resolveu realizar mais uma eleição 

para a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Fortaleza. 

Essa é a terceira eleição após quatro escrutínios e duas intervenções em apenas dois anos, 

que correspondem a quatro interventorias responsáveis pela destruição do sindicato e acarretando 

prejuízos irreparáveis para a categoria. 

As eleições estão marcadas para o dia 26 de fevereiro de 1986 e representam mais uma 

intervenção aberta dos patrões e da DRT no Sindicato. 

O novo pleito será realizado sob a direção do interventor, que é o principal responsável 

pela fraude nas últimas eleições, a qual, por sua vez, servirá de base para mais uma anulação das 

eleições. 

Diante desta situação, a Plenária Nacional manifesta seu mais veemente protesto contra a 

posição assumida pela Delegacia Regional do Trabalho, na pessoa do doutor Amadeu Arraes e ao 

Tribunal de Justiça do Ceará, na pessoa do juiz José Cavalcante Filho, responsabilizando-os 

perante os trabalhadores por todas as conseqüências decorrentes de mais esta intervenção 

descabida no Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Fortaleza. 

 

Apoio à Chapa 3 da Construção Civil de Belo Horizonte 

A CUT está empenhada em garantir a democracia e a lisura do pleito nas eleições, tendo 

como objetivo maior apoiar a chapa cujo programa e prática sindical estejam de acordo com os 

seus princípios. 

Nas eleições do Sindicato da Construção Civil de Belo Horizonte, a Chapa 2, apoiada pelo 

governador Hélio Garcia, prevendo a derrota frente à Chapa 3 da CUT, entrou com mandado de 

segurança e conseguiu liminar impedindo a apuração no segundo escrutínio. 

A Central Única dos Trabalhadores manifesta todo o seu apoio à Chapa 3 da Construção 

Civil de Belo Horizonte e exige imediata apuração dos votos ou anulação do segundo escrutínio 

para a realização de um terceiro. 

Conclamamos, assim, todos os trabalhadores e a população de Belo Horizonte para que se 

empenhem para garantir a vitória da Chapa 3 na defesa de conquistas de melhores condições de 

vida e trabalho para os trabalhadores. 

 

Solidariedade aos metalúrgicos do Arsenal da Marinha 

A Plenária Nacional da CUT se solidariza com os metalúrgicos do Arsenal da Marinha em 

greve há dez dias no Rio de Janeiro. 
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Ao mesmo tempo repudia a intransigência do Vice-Almirante Barbosa, diretor do Arsenal 

da Marinha, que se recusou a receber a comissão representante dos operários, a comissão de 

dirigentes sindicais e a comissão de parlamentares, fechando totalmente a possibilidade de 

entendimento. 

O Arsenal da Marinha, que vive sob as expensas do erário público, não pode ficar aos 

caprichos de militares acostumados com o arbítrio. 

A Plenária Nacional da CUT se dirige às autoridades do governo federal que até aqui têm 

se mantido omissas, para exigir a imediata abertura dos canais de negociação. 

Apoio à luta do povo e dos trabalhadores do Chile 

A Plenária Nacional da CUT manifesta mais uma vez o seu total repúdio à ditadura do 

general Pinochet, particularmente neste momento em que são tomadas medidas no sentido da 

continuidade do estado de emergência naquele país, procurando perpetuar esse governo 

sanguinário repelido por todo o povo. 

Além disto, reiteramos nosso apoio à luta dos companheiros trabalhadores e do povo do 

Chile, particularmente no sentido da preparação da Greve Geral contra o regime ditatorial chileno. 

 

Solidariedade aos trabalhadores da Polônia 

A Plenária Nacional da CUT, com o objetivo de consolidar o processo de construção de 

uma estrutura sindical democrática e autônoma, manifesta sua solidariedade aos trabalhadores da 

Polônia, particularmente à central sindical Solidariedade, no momento em que transcorrem quatro 

anos do golpe militar que tenta, com prisões, espancamentos e expurgos, barrar a livre organização 

e o processo de conquistas dos trabalhadores poloneses. 

A Plenária Nacional da CUT repudia também as manifestações daqueles setores (em 

particular do imperialismo norte-americano), que tentam se valer deste momento para disseminar a 

defesa do capitalismo e da chamada “livre-iniciativa”, contrapondo à luta dos trabalhadores pelo 

socialismo. 

A Plenária Nacional da CUT reafirma a convicção de que a organização democrática dos 

trabalhadores é vital para garantir as conquistas sociais, bem como para repelir qualquer 

questionamento das bases do socialismo. 

Por isso, a Plenária Nacional da CUT manifesta-se neste momento: 

• pela imediata libertação dos sindicalistas presos; 

• pela imediata reintegração dos reitores e docentes expurgados; 

• pelo direito dos trabalhadores poloneses se organizarem de acordo com a sua vontade. 

 

Apoio e solidariedade à luta dos trabalhadores e do povo do Irã 

A Plenária Nacional da CUT, considerando: 

1. Que a ditadura implantada no Irã sob o comando do aiatolá Khomeini representa a negação dos 

interesses do povo e dos trabalhadores daquele país, que depois de uma heróica e histórica luta 

conseguiram pôr fim à ditadura do títere do imperialismo americano, o xá Rehza Pahlevi; 

2. Que esta ditadura já é responsável pela existência de cerca de 5.000 presídios políticos naquele 

país, pela também monstruosa cifra de mais de 50 mil desaparecidos políticos, pela existência dos 

mais bárbaros métodos de tortura e cerceamento das liberdades individuais e políticas de todo o 

povo; 
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3. Que além disto, esta ditadura também incentiva a guerra Irã – Iraque, responsável por mais de 1 

milhão de mortes, cujo objetivo fundamental é desviar a atenção do povo do Irã da crítica situação 

social e econômica por que passa o país (situação de extrema pobreza, demissões em massa dos 

trabalhadores, inflação de mais de 100%, racionamento de alimentos, destruição dos organismos 

independentes dos trabalhadores formados no período da revolução em 1979 etc.); 

4. Que frente a este quadro só resta como opção aos trabalhadores e ao povo do Irã a luta sem 

quartel e sem tréguas a este regime, até a conquista das mais amplas liberdades democráticas e 

políticas, do desmantelamento do aparelho de repressão e do fim da política econômica baseada na 

escassez produzida por uma economia de guerra; 

Resolve: 

1. Declarar seu mais irrestrito apoio e solidariedade a esta luta que é travada pelos trabalhadores e 

o povo do Irã contra a ditadura de Khomeini; ao mesmo tempo em que condena a ditadura 

sanguinária que se implantou naquele país; 

2. Repudiar qualquer ação que tenha como objetivo reintroduzir a influência dos EUA naquela 

região; 

3. Manifestar seu apoio às propostas de paz na região, com o imediato cessar fogo entre os países 

e a garantia de repatriamento dos presos, com o respeito à soberania e autodeterminação dos 

povos. 

 

Paraguai 

– Solidariedade ao povo 

A Plenária Nacional da CUT, reunida em São Bernardo do Campo/SP nos dias 12 a 15 de 

dezembro de 1985, manifesta sua solidariedade e seu integral apoio às manifestações que serão 

preparadas para os meses de fevereiro e março de 1985, organizadas a partir das deliberações da 

reunião das centrais sindicais da América Latina em Montevidéu (29 de novembro de 1985), a fim 

de reforçar as atividades para pôr fim à ditadura do general Stroessner, a mais longa ditadura da 

América Latina, responsável pela entrega do país às empresas multinacionais e pela repressão 

sanguinária ao povo e aos trabalhadores do Paraguai. 

 

Repúdio à repressão policial 

A Plenária Nacional da CUT repudia a perseguição policial contra militantes da Frente de 

Estudantes de Direito (FED) da Universidade Nacional de Assunção – Paraguai, que vem 

acontecendo desde o começo de dezembro deste ano. 

Solidarizamo-nos, em especial, com o companheiro Alberto Alderete, dirigente da FED, 

que teve sua casa invadida pela polícia e sua fotografia distribuída em todas as delegacias 

policiais, numa verdadeira caçada policial. 

Repudiamos, ainda, a campanha de amedrontamento que o governo vem fazendo contra os 

movimentos populares, em especial, contra o movimento camponês, e entendemos que a 

perseguição à FED faz parte desse plano geral repressivo do governo. 

Responsabilizamos o governo do Paraguai pela integridade física e moral dos 

companheiros desses movimentos e comprometemos nossa irrestrita solidariedade com eles. 

 

Solidariedade aos companheiros do BB 
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Nós, membros da Plenária Nacional da Central Única dos Trabalhadores, nos 

solidarizamos com os companheiros dirigentes sindicais do Banco do Brasil – Agência Assunção, 

Paraguai, demitidos por motivos políticos em 1983, e que estão em luta até hoje pela sua 

reintegração ao trabalho. 

Repudiamos a colaboração no campo repressivo que o Banco do Brasil tem dado à ditadura 

militar paraguaia, mais ainda num momento em que todo o povo brasileiro luta pelos avanços 

democráticos na nossa pátria. 

Exigimos da direção do Banco do Brasil e do governo brasileiro a imediata reintegração 

desses companheiros do Paraguai a seus postos de trabalho, e o fim da colaboração do Banco com 

a ditadura paraguaia. 

 

Repúdio ao regime do apartheid na África do Sul 

A Plenária Nacional da CUT, diante da condenação de seis pessoas ao enforcamento, 

decretada pela “justiça” da África do Sul, em função do combate ao regime racista daquele país, 

vem a público manifestar seu repúdio frente a mais esta atitude tomada pelo governo sul-africano. 

Além disto, reitera a posição da Direção Nacional da CUT em exigir o rompimento total 

das relações entre o Brasil e África do Sul, com o apoio à proposta de boicote comercial 

internacional àquele país. 

Também manifesta seu apoio à luta desenvolvida por todas as organizações sul-africanas 

que levam o combate ao regime racista de Botha, declarando irrestrito apoio a qualquer forma de 

luta que seja tomada no sentido de derrotar o atual governo e se compromete a participar 

diretamente da organização de atividades de solidariedade no Brasil. 

Não se pode tolerar qualquer cerceamento à liberdade da maioria negra. É necessário exigir 

a libertação de Mandela e demais presos, como vêm fazendo os movimentos de solidariedade dos 

quais a CUT participa. Porém, neste momento particular, é urgente um engajamento e um 

comprometimento infinitamente mais amplo. Nenhum trabalhador, nenhum brasileiro, poderá 

ficar calado diante desta bárbara condenação. 

Permitir esses enforcamentos, permitir que esses combatentes sejam executados, significa 

deixar o regime do ”apartheid” de mãos livres para executar os demais presos e massacrar o povo 

sul-africano. 

 

Solidariedade à luta do povo nicaragüense 

A Plenária Nacional da CUT, considerando: a contínua agressão que promove o 

imperialismo norte-americano às conquistas da revolução sandinista, através da sustentação de 

exércitos mercenários sediados nos países vizinhos, exércitos compostos com os restos da antiga 

Guarda Nacional somozista, com agentes pagos pela CIA e armados pelo governo Reagan, 

agressão que se acentua com a liberação de mais verbas “de assistência” aprovadas pelo 

Congresso dos EUA; 

Declara seu total e irrestrito apoio às medidas tomadas pelo governo da Nicarágua, 

governo não só legítimo por representar a tradição sandinista da revolução, mas referendado nas 

urnas pela ampla maioria da população. 

Estas medidas representam a necessidade do povo nicaragüense em ter possibilidades de 

garantias dos avanços da revolução sandinista. 
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Em particular, manifesta a sua solidariedade com os companheiros da Central Sandinista 

de Trabajadores (CST) e a Associación de Trabajadores del Campo (ATC), que representam a luta 

e os interesses dos trabalhadores da Nicarágua. 

 

EM RESPOSTA AO SENHOR LUIZ EULÁLIO BUENO VIDIGAL 

 

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Luiz Eulálio Bueno 

Vidigal, fez anteontem, em São Paulo, violento pronunciamento denunciando “uma tentativa de 

desestabilização política e econômica do país e de levar o sistema econômico à insolvência”. 

Acaso falava o senhor Vidigal da escalada inflacionária dos juros de 15% ao mês? Dos 105 

bilhões de dólares da dívida externa, dos juros da dívida pública ou da especulação financeira? Do 

aumento diário e vertiginoso do custo de vida ou dos leilões de gado promovidos por 

latifundiários para arrecadar fundos para compra de armas? 

Referia-se à recusa vergonhosa da maioria parlamentar de convocar uma Assembléia 

Nacional Constituinte efetivamente livre e democrática conforme anseia a Nação? 

Falava do recuo acintoso do governo em suas próprias promessas de uma reforma agrária 

que colocasse fim à violência representada por 400 milhões de terras improdutivas, enquanto 12 

milhões de trabalhadores buscam terra e o país tem fome? 

Referia-se ao pacote fiscal que mente descaradamente sobre a compulsória arrecadação 

sobre salários que institui? 

Falava da impunidade oficializada que salva ladrões da Previdência, banqueiros que 

roubam o povo e latifundiários que pagam pistoleiros? 

Não. O senhor Vidigal referia-se à greve dos trabalhadores metalúrgicos do ABC que 

reivindicam salário profissional, trimestralidade e um abono de emergência (já concedido há dois 

anos e suspenso neste ano de 1985) e que, ordeiramente, usavam um instrumento de democracia 

social que é a recusa de vender a força de trabalho em condições desfavoráveis. 

São reivindicações “despropositadas”, causam inflação, diz o senhor Vidigal. Mas os 

reajustes salariais são causa da inflação ou, pelo contrário, forma de recuperar o que a inflação 

retira dia a dia do trabalhador? 

Por que a FIESP não diz que os salários, conforme dados da Fundação IBGE, representam 

apenas 4,19% dos custos da produção? Foram os salários dos trabalhadores do ABC que elevaram 

o preço dos veículos seis vezes desde abril deste ano? Foram os trabalhadores os responsáveis 

pelo aumento do custo de vida em mais de 200%? 

Depois de brandir a possibilidade de “retrocesso” o senhor Vidigal, conforme testemunham 

os jornais de 12 de dezembro, em nome dos empresários, ameaça os trabalhadores e o povo com 

“solicitar novamente a intervenção dos militares”. Assume, assim, o senhor Vidigal, a 

responsabilidade de tê-los chamado em 1964? 

Por que uma greve deixa a FIESP tão irada? 

Primeiro, porque o senhor Vidigal quer transformar o movimento reivindicatório dos 

trabalhadores do ABC num confronto político para esconder sua recusa em aceitar regras 

democráticas de convivência entre a maioria que trabalha e a minoria que lucra. 

Segundo, porque o sr. Vidigal quer esconder a responsabilidade dos empresários na 

elevação do custo de vida, na superexploração do povo brasileiro, na entrega das riquezas 
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nacionais. Para estes senhores a simples idéia de os trabalhadores terem sindicatos que 

reivindiquem é um inaceitável desrespeito. 

Desrespeito ao direito de ficar cada vez mais rico enquanto a maioria passa fome. 

Falando não querer “retrocesso”, o pronunciamento do presidente da FIESP é o próprio retrocesso. 

Atacando os trabalhadores, para encobrir os seus lucros com 21 anos de bocas caladas a mão de 

ferro, o senhor Vidigal busca fazer retroceder não os metalúrgicos do ABC, mas o povo brasileiro. 

O presidente da FIESP não está sozinho. À sua ofensiva juntam-se a dos latifundiários e a 

da imprensa patronal. Trata-se de uma ação organizada dos setores patronais mais reacionários do 

país para tentar recuperar um terreno perdido, temerosos da democracia, que eles não queriam, não 

querem e lutarão para impedir. Trata-se de um lance para quebrar a organização dos trabalhadores 

e do povo, inaceitável para estes senhores que gostariam de poder mandar queimar na fogueira os 

trabalhadores hereges que, além dos sindicatos, construíram uma Central Única dos 

Trabalhadores, que não está aí para pajeá-los ou alisá-los, mas para organizar a classe 

trabalhadora, apesar e contra os ataques da FIESP e seu presidente. 

 

São Bernardo, 15 de dezembro de 1985 
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QUADRO GERAL DA PLENÁRIA 

 

 

 


