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A 13ª Plenária Nacional da CUT ocorreu num momento histórico singular para o Brasil e a classe 
trabalhadora: pela primeira vez uma mulher assume a Presidência da República. Contexto que 
ganha maior relevância considerando sua origem do campo democrático e popular, cujas raízes 
se fundam no processo de resistência ao regime da ditadura civil-militar que perdurou no país 
por 25 longos anos. Também é relevante o fato de que, neste contexto, consolida-se uma disputa 
político-ideológica em torno do modelo de desenvolvimento para o país. Disputa que perpassou 
toda a década de 90, permeou os 8 anos do Governo Lula e se aprofundará nos anos vindouros, 
talvez com maior dramaticidade em função do contexto de crise que o mundo se encontra. 

Empreendemos um amplo processo de reflexão para garantir a necessária atualização do projeto 
político-organizativo fortalecendo a Central sob o mote “Liberdade e Autonomia: por uma nova 
estrutura sindical” no Brasil, com intensos debates que envolveram nossos/as dirigentes e 
militantes nas assembleias de base, aprofundados nas Plenárias Estaduais e dos Ramos e 
culminaram nesse Caderno de Resoluções.

Reafirmamos e revigoramos nossa estratégia. A liberdade de organização e a democracia, 
princípios fundantes da CUT foram os componentes principais da atualização da estratégia para o 
período 2009 – 2012, a partir de dois Eixos: o primeiro, é o enfrentamento da crise, organizando 
a transição para um modelo de desenvolvimento, com dois focos centrais: o combate mais 
imediato da crise e a construção de um modelo de desenvolvimento que tenha como elemento 
decisivo a participação popular nas decisões políticas, com sustentabilidade econômica, social e 
ambiental, distribuição de renda e a valorização do trabalho. O segundo eixo é a atualização e o 
fortalecimento do projeto sindical CUTista, com ampliação da base de representação da CUT para 
disputa de hegemonia.

No ano da primeira entrega do Prêmio Liberdade e Democracia Sempre, também homenageamos 
todas e todos que, cotidianamente, lutam por um sindicalismo democrático, combativo e classista 
na figura do companheiro Waldemar de Oliveira, ex-presidente da CONTICOM. 

Por isso, relembramos as palavras de Eduardo Galeano que devem servir como lastro para 
nossa ação:

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos.
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei.

Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.”

Coordenação 13ª Plenária Nacional da CUT
Quintino Severo – Coordenador Geral

Carmen Helena Foro
Jacy Afonso de Melo

Júlio Turra
Rosana Sousa de Deus

Rosane Bertotti 
Vagner Freitas

Apresentação
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A estratégia da CUT, que consta dos “Objetivos fundamentais”, no Artigo 2º do Estatuto, é o 

“compromisso com a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, a 

luta por melhores condições de vida e trabalho e o engajamento no processo de transformação 

da sociedade brasileira em direção à democracia e o socialismo”. Assim, dentre seus 

compromissos, está o de “lutar pela emancipação dos trabalhadores como obra dos próprios 

trabalhadores, tendo como perspectiva a construção da sociedade socialista”. Esta estratégia 

é que deve orientar a formulação de objetivos imediatos, propostas e reivindicações que 

a reforcem, partindo sempre do princípio da independência de classe; isto é, que na luta 

irreconciliável entre o capital e o trabalho, a CUT defende os trabalhadores e trabalhadoras 

contra toda forma de opressão e exploração.

Afirmamos no 10º CONCUT (2009) que “a crise atual permite que questionemos com mais 

intensidade os pilares da dominação capitalista. Sua superação deve resultar da construção 

de um modelo alternativo, democrático e popular com horizontes transitórios para a sociedade 

socialista. É nesse sentido que se localiza o projeto de Estado e de desenvolvimento defendidos 

por nós, que são antagônicos aos atuais, hegemonizados pelo capital”. 

Com isso, definimos dois eixos de atuação para o período 2009 – 2012: o primeiro, o 

enfrentamento da crise, organizando a transição para um modelo de desenvolvimento, com 

dois focos centrais: o combate mais imediato da crise e a construção de um modelo de 

desenvolvimento que tenha como elemento decisivo a participação popular nas decisões 

políticas, com sustentabilidade econômica, social e ambiental, distribuição de renda e a 

valorização do trabalho. O segundo eixo é a atualização e o fortalecimento do projeto sindical 

CUTista, com ampliação da base de representação da CUT para disputa de hegemonia. 

Partindo dessa concepção, aprovamos uma estratégia que colheu resultados significativos 

para a CUT nesse último período e que, renovada pela 13ª Plenária Nacional, contém ações 

para que a Central continue avançando nas conquistas para a classe trabalhadora brasileira.

Estratégia da CUT
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Disputar os rumos do país, na sociedade e no movimento sindical 

A estratégia aprovada pelo 10º CONCUT garantiu ao sindicalismo CUTista a permanência da sua 

ofensividade, mesmo no período de crise econômica mundial que ainda atinge o Brasil. 

A defesa dos empregos e dos salários, ao lado da pressão para a permanência do financiamento 

das políticas sociais, marcou a ação sindical da CUT no enfrentamento da conjuntura de crise que 

se agrava. 

Paralelamente à nossa mobilização e pressão social, nos dedicamos à elaboração da Plataforma 

da CUT. Hoje, ela subsidia as reivindicações da CUT em nossas intervenções nos espaços de 

consulta democrática, como as conferências nacionais de políticas públicas e em negociações de 

nossa agenda em todos os âmbitos. 

Muitos dos eixos que buscamos atingir no combate à crise necessitam de aprofundamento. 

Políticas emergenciais devem dar lugar a políticas estruturantes, ou seja, de Estado. 

A Jornada pelo Desenvolvimento com Distribuição de Renda e Valorização do Trabalho incorpora 

as questões da sustentabilidade e da participação popular ao centro de suas ações. Trata-se de 

consolidar a posição de que nossa proposta de padrão de desenvolvimento está em constante 

construção. Deve ser o próprio processo de planejamento democrático o método mais adequado 

para definir os rumos desse padrão. E que a Plataforma da CUT é um método eficiente de 

construção coletiva que incentiva, estimula e fomenta o diálogo entre os planos nacional, regional 

e local, condição indispensável na elaboração de um projeto de desenvolvimento que reflita a 

concepção de nação que se tem como perspectiva política.

Luta pela Liberdade e Autonomia Sindical 

“...a defesa da liberdade e da autonomia sindical e seus desdobramentos em iniciativas concretas 

para consolidar sindicatos livres, independentes, autônomos e democráticos, organizados desde o 

local de trabalho até os níveis nacionais; é o principal desafio da CUT no próximo período frente 

à legalização das Centrais Sindicais e ao quadro de acirramento da disputa com outros projetos 

sindicais” (10º CONCUT). 

Eixo 1
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Lutar pela liberdade e autonomia é uma das tarefas primordiais do sindicalismo CUTista, 

reconstruindo as entidades sindicais rumo a uma nova estrutura e cultura sindical, pois não é 

possível pensar numa sociedade democrática sem que os/as trabalhadores/as possam livremente 

escolher sua forma de organização, de acordo com seus interesses de classe, ideologia, concepção 

e prática sindical; o que significa também intensificar a luta pelo fim do imposto sindical. 

No próximo período, essa luta deve se dar por meio de uma Campanha Nacional pela Liberdade 

de Organização, com a ratificação da Convenção 87 da OIT. As ações deverão ter como norte a 

ampliação da conscientização e a mobilização de nossas bases em torno de nossa concepção e 

prática e para garantir a liberdade de organização; a pressão e a negociação em âmbito federal 

para ratificação da Convenção 87 da OIT, assim como a articulação com os movimentos sociais 

para ampliar os espaços democráticos e a liberdade sindical. O Prêmio Liberdade e Democracia 

Sempre, instituído em 2010 pela CUT deve ser um elemento importante da campanha. 

Trata-se de uma agenda complexa em que a CUT deverá exercer um papel estratégico, articulando-

se aos movimentos sociais. Portanto, a CUT continuará seu protagonismo, abarcando as 

seguintes dimensões: 

•	No	 interior	 do	 próprio	movimento	 sindical,	 avançando	 na	 implantação	 de	 uma	 estratégia	

organizativa que fortaleça a sua identidade com base nos princípios da liberdade e autonomia 

sindicais; 

•	No	espaço	da	sociedade	–	construindo	uma	opinião	pública	democrática	(mídia	e	alianças	

sociais); 

•	Nos	espaços	institucionais	–	nos	diversos	conselhos,	fóruns,	Comissões,	GTs	etc.,	no	âmbito	

nacional, estadual e municipal, além das conferências de políticas públicas e nos fóruns 

internacionais; 

•	Nos	locais	de	trabalho,	tendo	em	vista	fazer	avançar	a	compreensão	dos/as	trabalhadores/

as sobre o local de trabalho como espaço de sociabilidade, logo espaço de disputa por 

direitos sobre condições e qualidade do trabalho, bem como pelo controle dos processos 

produtivos.

Ao longo de nossos 28 anos, jamais abdicamos da bandeira do socialismo. Nossa estratégia 

acertada de contribuir no processo de “acúmulos de forças” fez do campo democrático e popular 

o maior protagonista na luta por outro modelo de desenvolvimento para o país e consolidou a CUT 

como a maior Central Sindical da América Latina.
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A luta por um Estado democratizado e um novo padrão de 
desenvolvimento

I - O Trabalho Decente na estratégia da CUT 

O Trabalho Decente para a CUT tem por objetivo reverter a precarização e deterioração dos 

instrumentos de proteção e inclusão social. Por isso, se articula com a nossa concepção de 

desenvolvimento e com a centralidade do trabalho nesse projeto; em especial, com a liberdade de 

organização sindical; emprego seguro e de qualidade; saúde e segurança dos/as trabalhadores/as, 

igualdade de oportunidades e de tratamento; erradicação do trabalho infantil e forçoso; proteção 

social e diálogo social. O trabalho decente é aquele que respeita a aplicação das Convenções 

fundamentais da OIT. 

O conceito de trabalho decente foi introduzido na OIT em 1999, por iniciativa de seu diretor geral 

Juan Somavia, e objeto de um consenso entre os grupos de empregadores/as, trabalhadores/as 

e governos que constituem essa organização internacional. Para a CUT, a verdadeira emancipação 

dos trabalhadores e das trabalhadoras, logo, a existência de um trabalho não submetido à 

exploração e opressão se dará com a superação do capitalismo pelo socialismo. Portanto, a CUT, 

ao entrar nesse debate, consciente de que patrões/oas e governos tentam dar seus próprios 

conteúdos a esse conceito, o faz para avançar e defender os direitos sindicais e trabalhistas e as 

Convenções da OIT (inclusive a 87, 98, 151, 156, 158 e 189) que os protegem. 

Nossa luta é para garantir o valor social do trabalho na promoção de condições de vida digna 

dentro e fora dos locais de trabalho. Para isso é importante fortalecer o papel regulador do 

Estado, a representação sindical livre e independente e os instrumentos de negociação coletiva, 

de forma a garantir todas as estratégias de construção dos direitos historicamente conquistados 

pelos/as trabalhadores/as. 

Reafirmamos a importância da intervenção qualificada nas Conferências Estaduais e na 

Conferência Nacional do Trabalho Decente e Emprego, com o objetivo de fortalecer a regulação 

pública do trabalho. 

Também entendemos que a supressão do trabalho aos domingos no comércio é uma medida 

urgente em nossa luta pelo Trabalho Decente, já que não gera empregos nos municípios onde 

está em vigor e, sim precarização. A luta contra o trabalho no comércio aos domingos é uma 

luta de toda a classe trabalhadora; por isso, envolveremos diversos atores sociais, como a CMS 

(Coordenação dos Movimentos Sociais), objetivando sensibilizar os consumidores em prol dos 

trabalhadores/as.
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II - Igualdade de Oportunidades 

Ainda é um grande desafio para o conjunto da CUT assumir uma plataforma feminista capaz de 

transformar a realidade da classe trabalhadora e, em particular, a vida das mulheres. 

É fundamental avançar na aliança e na relação com os diversos movimentos feministas, 

ampliando a pressão para garantir vitórias de pautas gerais como a luta pela legalização do 

aborto, fim da violência contra as mulheres e por creches públicas. Ao mesmo tempo, é tarefa 

de todo/a sindicalista garantir a transversalidade de gênero em todas as políticas, atividades e 

espaços da CUT, para que a Central assuma e seja reconhecida cada dia mais, como um espaço 

dos trabalhadores e das trabalhadoras. 

A Campanha “Igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento sindical”, lançada 

em março de 2009, tem como objetivo central pautar na sociedade temas como: o direito à 

Creche - como um direito da criança e da família e um dever do Estado, ligada ao debate da 

licença parental; a luta pela ratificação da Convenção 156 da OIT e a Campanha pela Redução 

da Jornada de Trabalho sem Redução de Salário. 

O objetivo de melhorar as condições de vida da população e em particular das mulheres deve 

ser o norteador de nossa atuação, enraizando a concepção de que a pauta das mulheres é a 

pauta da classe trabalhadora; e que é preciso, portanto, incluir os temas das mulheres nas 

lutas gerais da CUT. 

III - Trabalhadoras Domésticas 

A organização dos/as trabalhadores/as no setor informal tem se apresentado como um importante 

desafio a ser superado. São vítimas de exploração cruzada, pois, de modo geral, são mulheres, 

negras em sua maioria e jovens iniciando sua vida profissional numa relação de trabalho precário, 

com jornada de trabalho excessiva e remuneração inadequada. 

A recém aprovada Convenção nº 189 e Recomendação nº 201 da OIT são ferramentas importantes 

que podem beneficiar entre 53 a 100 milhões de trabalhadoras em todo o mundo. A CUT 

foi protagonista importante nos debates junto ao governo brasileiro, no interior da OIT e nas 

articulações internacionais com a Confederação Sindical Internacional - CSI-ITUC. 

Uma das principais ações do próximo período será a pressão junto ao governo brasileiro para 

ratificação das Convenções 158 e 189 da Organização Internacional do Trabalho e atualização da 

legislação nacional em relação às convenções correlatas da OIT. 



17

IV - Seguridade Social 

A seguridade social foi um dos principais temas discutidos na Conferência Internacional do Trabalho 

da OIT deste ano e deve continuar na pauta do movimento sindical mundial até 2012, quando será 

tomada uma decisão acerca de diretrizes para a estruturação de sistemas de proteção social, 

tendo como pano de fundo o debate sobre universalização e/ou focalização das políticas públicas. 

Sob o argumento de proteger os segmentos mais pobres da sociedade frente à crise econômica 

mundial instaurada em 2008, o ponto de partida para as discussões em curso na OIT foi a 

proposta apresentada pelo FMI e Banco Mundial, de implantação de um piso básico de proteção 

social de combate à pobreza, baseado em programas de transferência direta de renda, combinado 

com a estruturação de um pacote básico de serviços públicos considerados essenciais, tais como 

saúde, educação, acesso à água, à energia elétrica etc. que não necessariamente devem ser 

gratuitos, ou seja, podem ser oferecidos pela iniciativa privada. 

Trata-se, na verdade, do chamado universalismo básico, em que se focaliza as políticas sociais tão-

somente nos grupos considerados mais vulneráveis, cujo critério de classificação é o questionável 

conceito de linha de pobreza do Banco Mundial, que define como pobre quem ganha U$ 2,00 

(cerca R$ 3,00 por dia ou R$ 96,00 por mês) e miserável quem ganha U$ 1,00 por dia (cerca R$ 

1,60, ou R$ 48,00 por mês) e, sob estes critérios, o Estado se desresponsabilizaria por oferecer 

serviços à população que ganha acima destes valores, ideia que no contexto da crise econômica 

mundial vem ganhando impulso em vários países. 

Esta proposta vai na contramão do que compreendemos como universalidade de direitos e de 

justiça social, por isso somos contra. Reforçando a PLACOSS -Plataforma Continental de Seguridade 

Social da Confederação Sindical das Américas – CSA, avaliamos que a seguridade social é um 

direito humano fundamental de responsabilidade do Estado e que a valorização do trabalho, a 

promoção do Trabalho Decente, estável e protegido, com direitos sociais, com proteção à saúde 

e segurança dos/as trabalhadores/as, com direito à organização sindical e à negociação coletiva 

é a principal política social para combater a pobreza, premissas que a Convenção 102 da OIT 

permite atingir, sem a necessidade de se criar um novo instrumento normativo. 

Lembramos que apesar de terem sido criadas na década de 1950, as premissas de bem 

estar social da Convenção 102 permanecem atuais e estabelecem pontos mínimos de partida 

para a estruturação de sistemas de seguridade social nos países que a ratificam. Caso 

se justifique alguma atualização nas situações de risco ou contingências nela previstas – 

que são a saúde, velhice, acidentes de trabalho, idade avançada, maternidade, encargos 

familiares, desemprego, tratamento médico, morte, invalidez e enfermidade – estas não 

podem comprometer o seu princípio. 



18

O Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a desenvolver políticas de proteção social e 

o nosso sistema de seguridade está acima dos patamares mínimos estabelecidos pela Convenção 

102 da OIT antes de sua ratificação pelo Brasil em 2008, pois foi impulsionado pelos avanços 

que conquistamos em 1988 em nossa Constituição Federal, quando se estabeleceu um sistema 

de seguridade social que articula as áreas da saúde, da assistência social, da previdência social 

e o seguro-desemprego, tendo com princípio a universalidade em contraposição à focalização, 

a seguridade social em contraposição ao seguro social e os direitos sociais como questão de 

cidadania e não de caridade. No período mais recente contabilizamos, ainda, importantes avanços 

nas políticas sociais e nos indicadores sociais impulsionados a partir do governo Lula. 

Admitimos a focalização por meio de transferência direta de renda e outras políticas destinadas 

aos segmentos mais vulneráveis - como é o caso, por exemplo, do programa bolsa-família, como 

medida complementar e desde que articulada com políticas públicas universais equânimes e 

integrais e outras estratégias de desenvolvimento que permitam promover de forma sustentável, 

duradoura, a distribuição de renda, a justiça social e econômica, com vistas a combater a pobreza 

em sua dimensão estrutural, seja no Brasil ou nos países que estão estruturando ou reestruturando 

os seus sistemas de seguridade social. 

Contudo, no caso brasileiro, um dos elementos de precarização da seguridade social é a 

remuneração do FGTS, de 3% ao ano, sem correção monetária; cujos recursos têm sido utilizados 

para financiar/subsidiar obras do governo e da iniciativa privada. É necessária a revisão desse 

sistema, pois se o governo pretende usar esse recurso, deve ao menos remunerar nos mesmos 

moldes do capital especulativo, ou seja, no mínimo pela poupança. 

A ratificação da Convenção 102 pelo Brasil, embora importante, foi antes de tudo um gesto 

político, que reiterou o compromisso brasileiro de continuar avançando na implantação do seu 

sistema de seguridade social criado em 1988, cuja consolidação como sistema ainda é um dos 

principais desafios para o movimento sindical brasileiro. 

Um dos nós críticos a ser desatado é assegurar fontes estáveis de financiamento e a efetiva 

aplicação dos recursos da seguridade social na seguridade social, debate válido para as três 

áreas e que na área da saúde se expressa na luta em defesa da regulamentação da Emenda 

29. O combate à terceirização, às organizações sociais e todas as formas de privatização dos 

serviços, a defesa da valorização dos servidores públicos, do fortalecimento do controle social 

e da recriação do Conselho Nacional de Seguridade Social são outras bandeiras de luta que 

permanecem na agenda sindical. 
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A intervenção qualificada na 14ª Conferência Nacional de Saúde, em curso este ano e na 

Conferência Nacional do Trabalho Decente; a viabilização das propostas da Plataforma da CUT 

no tocante à Seguridade Social e às políticas de Saúde do/a Trabalhador/a desde os locais de 

trabalho; as ações por maior transparência e humanização da previdência social; a continuidade 

das ações para constituir um núcleo de aprofundamento do debate interno sobre o tema, por meio 

da equipe técnica sindical do projeto Seguridade Social para Organizações Sindicais da OIT são 

iniciativas que deverão ser priorizadas no próximo período. 

Reiterando os laços de solidariedade com o movimento sindical internacional e a PLACOSS, a CUT 

e suas entidades filiadas assumem integralmente o desafio de contribuir para avançar nas lutas 

em defesa da seguridade social universal, pública e solidária no país e na América Latina, tendo 

como perspectiva estratégica a ratificação da Convenção 102, a ampliação da cobertura vertical e 

horizontal dos sistemas de seguridade social, contribuindo também com o processo preparatório 

das estratégias em torno da disputa que se dará em 2012 na Conferência da OIT. 

V - Combater a terceirização e representar os/as terceirizados/as 

Ao estabelecer um novo padrão de relação entre empresas, entre as empresas e trabalhadores/

as e entre os/as próprios/as trabalhadores/as, a terceirização instaurou uma nova dinâmica 

nas relações de trabalho, que afetou os direitos, aumentou a ocorrência de acidentes e doenças, 

degradou o trabalho, mas também interferiu de forma importante na organização sindical, nas 

relações de cooperação e de solidariedade entre os/as trabalhadores/as e na própria identidade 

de classe. A divisão dos/as trabalhadores/as de uma mesma atividade econômica, numa 

mesma empresa, num mesmo local de trabalho como sendo trabalhadores/as “de primeira”, de 

“terceira”, de “quarta”, de “quinta” só interessa aos/às empresários/as, que vêm aumentando 

exponencialmente seus lucros rebaixando direitos, pulverizando a organização sindical e reduzindo 

o poder de pressão dos/as trabalhadores/as. 

A estratégia da CUT de combate à terceirização está estruturada a partir de seis eixos estratégicos: 

1) a organização e representação dos/as trabalhadores/as terceirizados/as, o que implica em um 

conjunto de iniciativas tais como ajustes nos estatutos, o estabelecimento de espaços de diálogo 

nos sindicatos e nos ramos de atividade, o fortalecimento dos laços de solidariedade entre os/as 

trabalhadores/as etc.; 2) a negociação coletiva, em nível de empresa ou ramo, de cláusulas sobre 

terceirização que estabeleçam o direito à informação prévia, a preservação do nivel de emprego, 

a igualdade de direitos etc.; 3) a intervenção no âmbito legislativo por meio de um projeto de 

lei para regulamentar a terceirização no Brasil, visando coibir a sua expansão e a precarização 

do trabalho; 4) intervenções no âmbito do judiciário, em especial junto ao TST, ANAMATRA e 
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demais instituições; 5) retomada da Campanha de Combate à Terceirização e à contratação de 

designação temporária (DT) no serviço público, buscando garantia do concurso público; 6) não 

terceirizar a atividade-fim.

Na disputa pela regulamentação da terceirização, para impedir que se institucionalize a 

precarização do trabalho no Brasil, elaboramos o PL 1621/2007, encampado pelo deputado 

Vicentinho (PT-SP) que com suas premissas de obrigatoriedade de informação prévia, proibição 

da terceirização na atividade-fim, responsabilidade solidária e penalização de empresas 

infratoras, juntamente com os demais eixos, sintetizam parte importante da estratégia mais 

recente da CUT de combate à precarização. Em tramitação no Congresso, recentemente 

aprovado pela CTASP – Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara, que reproduz 

a maioria conservadora do Congresso, o PL 4330/2004, de Sandro Mabel (PL-GO) propõe, 

dentre outras coisas, a regulamentação da terceirização usando como artifício a ampliação do 

tempo contratual do trabalho temporário, transformando-o em padrão rebaixado de contratação, 

com direitos reduzidos, além de estabelecer referências para a representação sindical e para a 

regulamentação da terceirização no setor público. 

Por outro lado, também devemos seguir combatendo firmemente a terceirização no serviço público, 

buscando garantir o concurso público. E pelo cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta (TAC). 

A CUT reafirma a sua posição histórica de combate às privatizações, em defesa do patrimônio 

público da nação. Em relação aos aeroportos, a CUT defende “o fortalecimento da empresa 

pública Infraero, a não privatização ou concessão de seus aeroportos, a manutenção da Rede 

Infraero, de seus aeroportos e do controle acionário total da empresa pelo governo federal”. Por 

isso, exige a imediata retirada dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos do Programa 

Nacional de Desestatização (PND), programa criado em 1990, pelo governo Collor, que deveria ser 

revogado pelo atual governo federal.

VI - Plano Nacional de Educação 

“A ampliação dos investimentos na educação pública e a implantação de um Sistema Nacional 

Articulado são condições sine qua non para um processo de desenvolvimento sustentável e de 

inclusão social fundamentada no fortalecimento da cidadania ativa” 

(10º CONCUT).

Não é possível pensar em educação de qualidade sem profissionais motivados, respeitados e 

valorizados. O Brasil avançou nessa direção, mas precisa avançar ainda mais. 
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Hoje no Brasil existem políticas nacionais de valorização dos profissionais da educação, como a 

ampliação dos valores destinados à sua remuneração (por meio do FUNDEB), diretrizes nacionais 

para as carreiras do magistério e funcionários da área, programa nacional de formação de 

professores/as e o Pró-funcionário, entre outras, respeitando os mecanismos de progressão 

por habilitação e os planos de carreira construídos e defendidos nos Estados e Municípios. 

Uma das mais importantes foi a criação do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), através 

da Lei nº 11.738/09, para os professores/as, além de uma nova composição para a jornada 

de trabalho, com um mínimo de 1/3 dedicados a atividades fora da sala de aula, como, por 

exemplo, a formação continuada, preparação de aulas, correção de provas e trabalhos. Lei 

que muitos entes federados resistem em aplicar, utilizando as mais diferentes justificativas e 

pretextos, inclusive tentativas de derrubá-la no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Também 

determina que todos os entes federados devam instituir ou adequar à nova legislação seus 

planos de carreira para o magistério.

Por isso, a CUT orienta todos os sindicatos a se somarem à luta dos professores e das comunidades 

escolares pela aplicação imediata e integral da lei 11.738/09. Trata-se não apenas de uma luta 

corporativa, mas de uma medida de amplo alcance, com impactos benéficos sobre a qualidade do 

ensino para os filhos e filhas da classe trabalhadora.

A Conferência Nacional da Educação (CONAE) realizada em 2010, precedida por conferências 

municipais e estaduais em 2009, foi um acontecimento ímpar na história das políticas públicas 

do setor educacional no Brasil. Momento em que a sociedade se reuniu em torno do tema 

central: Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação. 

O documento-referência estruturou-se ao final da CONAE sob seis eixos temáticos: I – Papel do 

Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: Organização e Regulação da Educação 

Nacional; II – Qualidade da Educação, Gestão Democrática e Avaliação; III – Democratização do 

Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; IV – Formação e Valorização dos/as Trabalhadores/as 

em Educação; V – Financiamento da Educação e Controle Social; VI – Justiça Social, Educação e 

Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade. 

Para além de suas deliberações, que constituem a base do Plano Nacional de Educação (2011-

2021) e a verdadeira plataforma de lutas para os educadores/as e os movimentos sociais, a 

realização da conferência significou um grande passo para a real democratização da gestão 

educacional brasileira, ao gerar o Fórum Nacional de Educação – FNE, criado pela Portaria nº 

1.407, do Ministério da Educação, de 14 de dezembro de 2010. Constituído pelo Estado e pelos 

diversos segmentos da sociedade brasileira, inclusive o movimento sindical, tem como principal 

objetivo coordenar as conferências nacionais de educação, acompanhar e avaliar a implementação 
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de suas deliberações e promover a articulação necessária entre os correspondentes fóruns de 

educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, é fundamental intensificar 

nossa participação no FNE para que este desempenhe seu papel de pressionar o Congresso na 

tramitação e pela aprovação do PNE.

A aprovação do PNE em 2011 pelo Congresso Nacional significará o comprometimento do Estado com 

metas de fortalecimento da educação nos próximos dez anos, especialmente a educação pública. 

Embora o estabelecimento do patamar de 7% do PIB para o investimento em educação seja uma 

importante evolução em relação aos cerca de 4,5% que o país investe atualmente, a proposta 

não atende aos anseios da socidedade e a deliberação da CONAE é de que seja ampliado o 

investimento até atingir 10% do PIB em 2014. A CUT continuará defendendo o princípio de que 

verba pública é exclusivamente para educação pública. 

A CUT aprofundará seu investimento na mobilização com todos os setores sociais que defendem 

uma concepção de educação emancipatória, integral e integradora, que valorize todas as áreas de 

conhecimento e superando as visões reducionistas da educação instrumental, como mercadoria. 

A aprovação do PNE ainda em 2011 é fundamental. Para a CUT, o ponto de partida é a luta pela 

sua aplicação em todos os estados e municípios. É a oportunidade de travarmos um debate 

profundo em toda sociedade brasileira em prol da educação pública. É preciso que o debate em 

torno do PNE ultrapasse para além dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e dos/as 

estudantes. 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC 

Lançado pela Presidenta Dilma Rousseff no último mês de abril, com o objetivo de expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio para 

estudantes que frequentam o ensino regular, e de cursos de formação inicial e continuada para 

beneficiários/as dos programas de inclusão produtiva como o Bolsa Família, bem como para 

trabalhadores/as atendidos/as pelo Seguro Desemprego, o Pronatec tem como meta até 2014 

ofertar 8 milhões de vagas para formação de jovens do ensino médio e trabalhadores/as que 

necessitam de qualificação. 

O conjunto de ações previstas, inclui vagas em escolas técnicas profissionais estaduais e federais, 

cursos no “Sistema S” (SESI, SENAI, SESC e SENAC), a ampliação do Fies, que passará a oferecer 

linha de crédito para formação profissional e não apenas para ensino superior, além de vagas no 

ensino a distância por meio da Escola Técnica Aberta do Brasil - “E-Tec”, que em 2010 atingiu o 
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número de 259 pólos em 19 estados, atendendo cerca de 29 mil estudantes, tendo como metas 

a oferta em 2011 de mais de 46 mil vagas; mais de 59 mil em 2012; mais de 156 mil em 2013 

e cerca de 173 mil em 2014. 

O programa abrange outras ações do governo, como o Brasil Profissionalizado, E-Tec Brasil, 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (EPCT) e a continuidade 

e expansão do Acordo de Gratuidade e Ampliação da Capacidade do Sistema S. Dessa forma, 

as escolas do SESI, SENAI, SESC e SENAC terão que receber alunos/as das redes estaduais do 

ensino médio, que complementarão a sua formação com a capacitação técnica e profissional de 

forma concomitante. O PRONATEC também poderá ter parte de suas ações sendo desenvolvidas 

por Escolas Técnicas privadas que não tenham fins lucrativos. 

Em relação ao financiamento do Pronatec, há um Projeto de Lei, em pauta no Congresso 

Nacional para ser votado em caráter de urgência, que cria o programa, amplia o alcance do 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), que passa a chamar-se Fundo 

de Financiamento Estudantil, com a mesma sigla. Os recursos do programa virão do orçamento 

do Ministério da Educação, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Sistema S e do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Há estimativas que apontam a 

necessidade de investimentos na ordem de aproximadamente dois bilhões de reais até 2014. 

Apesar de considerarmos uma iniciativa extremamente relevante no sentido da expansão, 

interiorização e democratização do ensino técnico e da formação inicial e continuada, consideramos, 

pelo pouco que o Governo expôs até o momento, alguns dos seus aspectos problemáticos, se 

levarmos em consideração todo o embate que fizemos durante o Governo FHC e alguns dos 

avanços no governo Lula. A CUT não aceitará que o Pronatec signifique retrocesso no campo da 

educação técnica e tecnológica, tampouco nos avanços da formação inicial e continuada. 

O Pronatec, na forma como está concebido, resgata princípios que remontam ao Decreto 

2.208 revogado pelo Governo Lula, tais como: a noção de empregabilidade, a desarticulação 

das dimensões da educação propedêutica com as da educação técnica e tecnológica, reforça a 

proposta de concomitância, não avança na articulação entre as Redes Públicas, Federal e Estadual, 

de Ensino Técnico e Tecnológico, retoma a noção de que o problema do desemprego diz respeito 

somente à baixa qualificação dos trabalhadores e das trabalhadoras, intensifica o uso de verba 

pública pela iniciativa privada, entre outros. Não há projeção ou obrigatoriedade de contrapartidas 

sociais por parte das empresas, que se beneficiarão de recursos públicos diretamente, através 

do acesso à linha crédito – FIES Empresa – com recursos do BNDES. 



24

Entendemos que toda a formação e certificação técnica profissionalizante incidem diretamente nos 

processos de acesso, remuneração, permanência, mobilidade e migrações dos/as trabalhadores 

e trabalhadoras no mercado de trabalho. Portanto, diz respeito a uma dimensão estratégica das 

relações de trabalho, que é o direito à negociação da formação e certificação profissional dos/

as trabalhadores/as. Tal processo de negociação deve se dar tanto no âmbito das relações de 

trabalho, como nos espaços de públicos de diálogo social. 

A CUT, então, exige ser ouvida neste processo de implantação do Pronatec, para que ele se torne 

um instrumento eficaz de combate à miséria e à pobreza, bem como de promoção da cidadania 

ativa, e não mais uma forma de se transferir significativos montantes de recursos públicos à 

iniciativa privada, sem compromisso com a democratização das relações de trabalho nas empresas 

beneficiadas. A CUT se posiciona pela retirada do caráter de urgência do Projeto de Lei que 

tramita no Congresso Nacional para que haja um processo mais transparente e consistente de 

debates sobre sua concepção, estratégia e participação dos atores que devem estar diretamente 

envolvidos, particularmente nós trabalhadores/as. 

Assim, propomos: 

•	Produzir	 uma	análise	do	Projeto	de	 Lei	 que	está	no	Congresso	Nacional,	 bem	como	um	

mapeamento das propostas de emendas que já foram apresentadas visando construir uma 

estratégia de alianças que possibilite alterações no mesmo que reflitam os interesses dos/

as trabalhadores/as; 

•	Que	a	CUT	estabeleça	uma	relação	imediata	com	outros	atores	que	atuam	no	campo	da	

educação, particularmente da educação técnica e tecnológica, tendo em vista uma intervenção 

conjunta no processo de debates que busquem reorientar a concepção e estratégia de 

execução do Pronatec, para que o mesmo represente a continuidade dos avanços obtidos 

nos últimos anos; 

•	Criar	conselhos	deliberativos	nas	escolas	sobre	a	educação	técnica	e	tecnológica.

VII - Desenvolvimento Sustentável 

Para a CUT, o desenvolvimento deve abarcar a sustentabilidade política, econômica, ambiental 

e social em que o Estado assume papel de indução desse processo, segundo princípios 

democráticos, com garantia de direitos, especialmente a liberdade de organização e o emprego 

formal de qualidade. Essa concepção, fruto do acúmulo ao longo da Jornada pelo Desenvolvimento 

inclui o desenvolvimento territorial regional como um componente essencial. 
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O conceito de “desenvolvimento sustentável” representou importante conquista política da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: Rio-92. Nessa ocasião, 

foi consolidado o entendimento de que o tratamento dado às questões ambientais não poderia 

avançar sem que, conjuntamente, fossem considerados os aspectos sociais e econômicos 

envolvidos na promoção da sustentabilidade. 

Em 2012, ocorrerá a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, chamada 

de Rio+20. Os objetivos serão os de renovar o compromisso político com o desenvolvimento 

sustentável, avaliar o progresso e hiatos na implementação das recomendações das Conferências 

anteriores e identificar questões novas e emergentes além de tratar de dois temas específicos, 

também escolhidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas: “uma economia verde no contexto 

do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza” e o “quadro institucional para o 

desenvolvimento sustentável”. Combateremos a ideia de uma economia verde que mercantiliza a 

natureza, produzindo saídas à crise ambiental pela via do mercado. 

É uma oportunidade de ir além de um balanço da Rio-92 e pressionar pela negociação de 

convenções e instrumentos adicionais na área do desenvolvimento sustentável, num amplo 

acordo, envolvendo governos e sociedade civil em torno de princípios e ações nos temas da 

energia renovável, sustentabilidade urbana e padrões de produção e consumo sustentáveis. 

A CUT atuará em duas frentes: pressionar o governo para acelerar a discussão com as organizações 

sociais, em especial, o movimento sindical, e mobilizar nossas entidades alçando ao centro de 

nossa estratégia o trabalho decente e o desenvolvimento sustentável. Impulsionaremos questões 

relativas à democratização do conhecimento, ao direito ao trabalho decente, ao resgate do papel 

do Estado e do financiamento público, à distribuição de renda e riqueza, a mudanças no paradigma 

energético. Queremos uma estratégia de longo prazo capaz de oferecer novas respostas aos 

desafios econômicos, sociais, ambientais, energéticos e políticos do mundo moderno. 

Interviremos em três temas centrais, em conjunto com a CSA: taxações e fiscalização ambiental, 

a exemplo da implementação da taxação de transações financeiras, proteção social como modo 

de diminuir a vulnerabilidade das comunidades e seus trabalhadores e suas trabalhadoras, e 

assim, diminuir a pressão nos recursos naturais e criação de empregos verdes e decentes. 

Deve se incluir nessa luta, articulada às ações pela implementação do Plano Nacional de Educação, 

a destinação de 50% dos recursos do pré-sal para a educação, incluindo a educação ambiental. 

Outra tarefa primordial para o próximo período será o acompanhamento do debate e negociação 

das mudanças climáticas, com base nas ações da COP 15 preparando a intervenção na COP 17. 
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Além disso, devemos acompanhar a construção e implementação dos planos setoriais do plano 

nacional de mudanças climáticas no Brasil e a elaboração do plano de adaptação às mudanças 

climáticas, que deve incluir estudos sobre impactos no mundo do trabalho. 

Água e energia – elementos essenciais na consolidação de um projeto de desenvolvimento 

sustentável para o Brasil. Por isso, a CUT se posiciona contra a privatização e pelo controle 

social da energia e do saneamento ambiental, impulsionando a luta por políticas de energia e 

saneamento compatíveis com as exigências de um cenário de mudanças globais do clima, que 

necessita de garantias de equilíbrio ambiental para o conjunto da humanidade e de qualidade de 

vida para todos os povos, com a ampliação do uso de energias renováveis na matriz energética e 

do acesso à água, que é um direito humano fundamental.

O Estado deve investir, cada vez mais, em projetos de médio e longo prazos. Por isso, é preciso 

renovar as concessões do setor elétrico, evitando a privatização e visando a garantia da 

universalidade do acesso à energia.

Por outro lado, a construção de barragens tem gerado impactos significativos para o meio ambiente 

e para a população atingida diretamente pelas obras, como é o caso da Barragem de Belo Monte. 

Entendemos que é preciso priorizar o desenvolvimento auto-sustentável dessas regiões, bem 

como implementar ações em conjunto com todos os organismos, entidades ambientalistas e 

povos da região visando a preservação da biodiversidade e respeitando a visão cultural dos povos 

que ali habitam.

O setor de saneamento, nos últimos anos, passou por importante processo de transformação, 

com a edição do PAC- Programa de Aceleração do Crescimento, com a aprovação da Lei nº 11.445 

de 05/01/07, que criou as diretrizes nacionais para o saneamento, e também a Lei nº 11.107/05, 

Lei de Consórcios Públicos, que estabeleceu a gestão associada de serviços públicos. Por isso, 

nosso principal desafio continua sendo a defesa da qualidade dos serviços públicos com controle 

social e principalmente a universalização do acesso aos serviços em quantidade e qualidade 

adequadas contra o intenso processo de terceirização e privatização, especialmente com as PPPs 

– Parcerias Público Privadas. Defendemos as conferências municipais, regionais e estaduais 

de saneamento ambiental para aprovar diretrizes para elaboração de planos, leis municipais e 

estaduais, bem como a constituição de conselhos deliberativos para garantir o controle social. 

No cenário internacional a luta em defesa da água se intensifica. Por isso, essas lutas devem 

fazer parte da agenda nacional, articuladas com entidades que atuam no setor. Atualmente, vários 

países da região estão estabelecendo processos de consulta popular, através de plebiscitos e 

ações populares, para que o direito humano à água seja reconhecido como um direito constitucional, 

a exemplo do povo uruguaio, que desde 2005 o tem. 
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O Desenvolvimento Territorial como estratégia de Desenvolvimento Sustentável – é preciso 

aprofundar a reflexão e a inserção nas discussões sobre o desenvolvimento territorial, 

especialmente, o Desenvolvimento Territorial Rural, onde estão situados os Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais e os Sindicatos da Agricultura Familiar. Essa concepção tem como premissa 

que todas as funções da agricultura e as dimensões do desenvolvimento local convergem para o 

Território, para a preservação e valorização dos seus recursos: econômicos, humanos, naturais, 

ambientais, sociais e patrimoniais.

Economia Solidária – A concepção de Economia Solidária defendida por nós levou à criação 

da Secretaria Nacional de Economia Solidária, bem como do Conselho Nacional de Economia 

Solidária e à realização de duas Conferências Nacionais (2006 e 2010), onde se reafirmou a 

necessidade de reconhecimento da economia solidária como direito de cidadania e como dever 

do Estado. Portanto, é necessário manter a luta para o reconhecimento dos empreendimentos 

econômicos solidários, como sujeitos de direito, com ampliação do acesso ao conhecimento 

por meio da educação, da formação, do assessoramento técnico e das tecnologias sociais; a 

ampliação do acesso ao crédito (investimentos e capital de giro) para os empreendimentos, bem 

como fortalecimento das iniciativas de finanças solidárias (bancos comunitários, fundos solidários, 

cooperativas de crédito solidário); a ampliação do acesso aos mecanismos e instrumentos de 

comercialização justa e solidária, incluindo a implantação do Sistema de Comércio Justo e Solidário 

e a participação dos empreendimentos econômicos solidários nas compras governamentais. 

A partir da constituição da Agência de Desenvolvimento Solidário e da Central de Comercialização 

Conexão Solidária é preciso intensificar a ação das Estaduais da CUT, sindicatos, federações 

e confederações de apoio às diversas experiências e estimulando a aquisição de produtos da 

economia solidária. Também devemos intensificar a luta pela aprovação de legislação, como 

exemplo, o PLS 03/2007, a nova lei geral do cooperativismo e o PL4622/2004, que trata da 

organização e funcionamento das cooperativas de trabalho, produção e serviço, normatizando e 

definindo as verdadeiras cooperativas.

VIII - Reforma Política 

“A transformação social deve ter participação ativa da classe trabalhadora”. 

(10º CONCUT). 

O movimento sindical CUTista tem sido cada vez mais convencido da importância de uma reforma 

política no Brasil, “para o fortalecimento da participação popular e maior controle social sobre 

o Estado e fortalecimento dos partidos”. Porém, é necessária forte mobilização social e disputa 
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ideológica de fundo na sociedade. Não será um Congresso conservador que podará seus próprios 

privilégios. Pelo menos, não facilmente. As possibilidades de avançarmos em uma reforma 

que busque construir o protagonismo popular nas decisões dependem do convencimento dos 

movimentos sociais, dos partidos de esquerda e de largas camadas da sociedade em torno de 

uma campanha pública e massiva. 

O Seminário da CUT sobre o tema, organizado no âmbito da Jornada pelo Desenvolvimento, 

apontou limites e potencialidades dessa campanha e as seguintes propostas que aprovamos na 

13ª Plenária da CUT: 

•	Reafirmar	a	necessidade	de	uma	Reforma	Política	ampla	que	contemple	o	aperfeiçoamento	

da democracia representativa e fortalecimento da democracia participativa para trilharmos 

o caminho do desenvolvimento sustentável, com ênfase em alterações do Sistema Eleitoral; 

Mecanismos de participação e controle social; Orçamento público participativo; Relações 

democráticas de trabalho e Democratização da Comunicação; 

•	Financiamento	público	exclusivo	para	campanhas;	 critérios	para	acesso	como	densidade	

eleitoral dos partidos; 

•	Voto	em	lista	com	alternância	de	sexo;	definidas	em	convenções	partidárias	e	explicitação	

de critérios; 

•	Fim	do	Senado;	

•	Proporcionalidade	de	representação	por	Estados	da	Federação;	

•	Eliminação	de	cláusulas	de	barreira;	

•	Fidelidade	partidária	e	programática;	

•	Diminuição	do	número	de	assinaturas	para	Projetos	de	Iniciativa	Popular	e	mecanismos	de	

facilitação da sua coleta; 

•	Tramitação	diferenciada	dos	Projetos	de	Iniciativa	Popular;	

•	Inclusão	 de	 mecanismos	 para	 democratização	 do	 Poder	 Judiciário	 e	 impedimento	 da	

judicialização dos conflitos; 

•	Institucionalização	 do	 caráter	 deliberativo	 das	 Conferências	 de	 políticas	 públicas	 e	 dos	

Conselhos Nacionais; 

•	Estabelecer	limite	mínimo	de	18	anos	de	idade	para	concorrer	a	cargos	eletivos.	

•	Combate	à	corrupção	tornando-a	crime	inafiançável;

•	Fim	da	imunidade	parlamentar	para	crimes	penais	e	de	corrupção.
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IX - Reforma do Judiciário

A CUT deve aprofundar o debate sobre o sistema judiciário, defendendo que este priorize a 
democracia social, justa e solidária, comprometida com uma jurisprudência de vanguarda onde 
o ordenamento jurídico seja efetivamente justo, com vistas a atender os anseios da maioria da 
população; que se constitua um novo paradigma para o direito onde se priorize a efetivação 
dos direitos humanos já literalmente conquistados, porém, ainda não concretizados, com o 
entendimento de que não é só o Estado que outorga direito; mas também a sociedade; que há 
direito paralelo, emergente, insurgente, não oficial, que coexiste com aquele vindo do Estado. 
É o direito vivo, atuante, rebelde, em permanente formação/transformação; enfim, um direito 
democrático e libertador.

É tarefa do sindicalismo combativo impulsionar a consolidação de um sistema político brasileiro 
de democracia participativa. Devemos retomar a busca por apoio popular pelo exercício da vontade 
soberana da coletividade. Significa reivindicar referendos e plebiscitos, orçamento participativo 
nacional, democratização do Conselho Monetário Nacional e do Comitê de Política Monetária e a 
institucionalização das conferências nacionais de políticas públicas como base para planejamento 
democrático dos Planos Plurianuais (PPA). 

Realizaremos também um abaixo-assinado em conjunto com os movimentos sociais e partidos 
de esquerda para a consecução dessa reforma política. Cobraremos do Governo Dilma e do 
Congresso Nacional o compromisso com o protagonismo popular. 

X - Reforma Tributária 

O Seminário “Tributos e Desenvolvimento: Perspectivas para o Trabalho e a Distribuição de Renda”, 
realizado no âmbito da Jornada pelo Desenvolvimento, contou com a participação de entidades 
sindicais filiadas, acadêmicos/as e pesquisadores/as, parlamentares e lideranças sindicais de 
outros países onde, diferentemente do Brasil, a estrutura tributária é progressiva, priorizando a 
taxação sobre a renda e a propriedade em lugar de taxar o consumo. 

A taxação sobre o consumo, como dominante em nosso país, está na raiz dos nossos males 
tributários, pois faz com que os/as mais pobres paguem mais impostos, enquanto os/as mais 
ricos/as paguem menos. 

Este é nosso principal desafio: mudar a estrutura regressiva do nosso sistema tributário, 

concentradora de renda. Ampliar o papel redistributivo do Estado é tarefa absolutamente 

emergencial. O sistema tributário pode ser forte instrumento de distribuição de renda e riqueza, 

no caminho inverso do construído nas últimas décadas. Permite aumentar as possibilidades de 

erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais. 
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É imperativo implementar uma reforma tributária que institua a progressividade como princípio 

e amplie a tributação sobre a propriedade, lucros e ganhos de capital. É necessário favorecer 

a produção frente aos ganhos financeiros, promover a distribuição de renda e eliminar a guerra 

fiscal entre estados e municípios. 

Para a CUT, os objetivos da reforma tributária devem ser: 

•	Aperfeiçoar	a	progressividade	da	estrutura	tributária,	no	que	se	refere	aos	tributos	diretos	

(aplicados sobre renda) e indiretos (aplicados sobre preços); 

•	Elevar	o	peso	dos	tributos	diretos	no	total	arrecadado;	

•	Taxar	Grandes	Fortunas	e	heranças,	criando	novos	recursos	para	dar	suporte	à	política	de	

valorização do salário mínimo e outras políticas sociais; 

•	Desonerar	a	cesta	básica;	

•	Incentivar	a	formalização	do	trabalho;	

•	Propiciar	aos	contribuintes	maior	transparência	dos	impostos	e	contribuições	aplicados;	

•	Aperfeiçoar	a	distribuição	dos	recursos	no	chamado	Pacto	Federativo;	

•	Eliminar	a	guerra	fiscal;	

•	Viabilizar	o	crescimento	com	estabilidade	de	preços;	

•	Incentivar	o	 investimento	produtivo,	especialmente	aqueles	que	geram	mais	empregos;	e	

desincentivar as aplicações financeiras especulativas; 

•	Recuperar	a	capacidade	de	investimento	do	Estado	nas	áreas	sociais	e	de	 infraestrutura	

econômica; 

•	Eliminar	a	Desvinculação	das	Receitas	da	União	(DRU);	

•	Garantir	recursos	para	o	Orçamento	da	Seguridade	Social;	

•	Combater	a	fraude	e	sonegação;	

•	Regulamentar	o	artigo	192	da	Constituição	Federal	que	regula	o	sistema	financeiro	nacional;	

•	Isenção	de	Imposto	de	Renda	sobre	a	PLR	dos/as	trabalhadores/as,	estabelecendo	como	

teto o limite anual de isenção. 

XI - Política Industrial 

A indústria brasileira tem sido um dos principais focos do debate econômico. Tecnologicamente, 
está mais defasada em comparação a dos países centrais e asiáticos do que era até fins da 
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década de 1970. A presença de uma indústria diversificada e com desenvolvimento tecnológico 
equivalente ou próximo aos países centrais é fundamental para o desenvolvimento. A participação 
do Estado nesse processo, com medidas de proteção à indústria e direcionamento de investimentos 
é fundamental. 

Defendemos que qualquer plano de desenvolvimento industrial deva estabelecer metas que 

incorporem a distribuição da renda gerada pelo crescimento econômico e a compatibilização 

deste com a sustentabilidade ambiental; a ampliação da participação dos salários na distribuição 

funcional da renda nacional por meio da partilha dos ganhos de produtividade entre o capital e o 

trabalho e a geração de empregos formais e decentes. 

Para implementar esse novo paradigma, é estratégica a constituição e consolidação dos espaços 

tripartites para a estruturação e a gestão da política industrial. Garantir a efetividade da participação 

do movimento sindical na sua formulação, em nível nacional e regional, em especial, dos diversos 

programas, fundos e discussões sobre desonerações tributárias. Garantir as condições técnicas 

para a participação do movimento sindical nos espaços tripartites que debatem o tema da política 

industrial e a transparência e controle social na utilização de recursos públicos e desonerações 

tributárias. 

A CUT é contrária a qualquer desoneração tributária ou financiamento público que favoreça os/as 

empresários/as em detrimento de políticas estruturais de geração de emprego e que não estejam 

alinhados com a promoção de trabalho decente e da seguridade social. E, diante da ameaça de 

desindustrialização provocada pela invasão de importados, a CUT deve levantar a bandeira do 

controle do cambio e taxação dos importados.

Embora o setor tenha sofrido perdas e estagnação tecnológica sofrida a partir dos anos 80 e mais 

profundamente na década de 1990, em razão não só do longo tempo de ausência de políticas 

industriais, mas também da ausência do Estado no direcionamento da economia e o próprio 

modelo macroeconômico que excluiu o investimento como variável-chave, na crise de 2008, o 

setor se mostrou bastante relevante no país, diferente dos países latino-americanos, que em sua 

maioria sofreram perdas irreparáveis em suas indústrias na década de 1990. 

Um processo de atualização tecnológica e investimentos em inovação deve ser um processo 

contínuo e focado no médio e longo prazo, com o desenvolvimento em direção aos setores 

portadores do conhecimento. A excessiva valorização cambial atual que, por ser benéfica à 

lógica da política econômica, uma vez que mantém os preços relativos da economia, pode 

prejudicar ainda mais a indústria. O desenvolvimento industrial demanda um novo paradigma 

macroeconômico, capaz de gerar um ambiente propício ao investimento, especialmente em 
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inovação. Essa visão deve permear também o processo de integração produtiva no Mercosul 

assim como os investimentos públicos. 

Portanto, é preciso defender uma estratégia coordenada de investimentos públicos e privados, 

com contrapartidas sociais, geração de empregos e defesa do meio ambiente, em setores 

fundamentais de infraestrutura, energia, fertilizantes e petróleo, visando acelerar o crescimento 

da economia brasileira. Nesse sentido, é tarefa importante atuar para o estabelecimento de 

fóruns com a presença dos trabalhadores/as para o desenvolvimento de estratégias conjuntas 

que busquem integrar toda a atividade produtiva, estimulando o desenvolvimento regional e 

gerando trabalho decente.

XII - As Migrações 

As mudanças decorrentes da mundialização capitalista incidem na reconfiguração dos territórios, 

das bases produtivas e da ação e papel do Estado e causam impactos nas condições de existência 

e sobrevivência da classe trabalhadora, na maioria das vezes, com caráter negativo e de redução de 

direitos trabalhistas e sociais (saúde, educação, habitação, segurança alimentar etc.). Uma delas 

é a dinâmica de mobilidade social e as migrações, influenciadas pelos deslocamentos do capital, 

pelas políticas e investimentos públicos, em especial das grandes corporações transnacionais, 

dos grandes projetos e obras, inclusive ligadas ao PAC, à Copa 2014 e Olimpíadas 2016. 

A CUT, a partir de sua concepção de Trabalho Decente, deve reivindicar, em todas as ações frente 

ao Estado, na disputa pelas políticas públicas e frente ao Capital, nas negociações coletivas, 

a consideração do componente migratório e da mobilidade dos/as trabalhadores/as, com 

medidas e cláusulas de proteção social e trabalhista. Em relação aos/às migrantes, em suas 

distintas manifestações, tais como trabalhadores/as sazonais na área agrícola, trabalhadores/

as estrangeiros/as, trabalhadores/as impactados/as por mudanças de plantas industriais e 

grandes projetos, a CUT intensificará seu combate a toda e qualquer forma de discriminação e 

exploração, inclusive em questões mais contundentes como migrações motivadas pelo trabalho 

escravo, infantil, tráfico de seres humanos, refugiados/as, dentre outras. 

XIII - O Sistema Financeiro

O Brasil vem, nos últimos anos, acumulando sucessivos aumentos no PIB, indicativo de crescimento 

econômico. Esses aumentos alçaram o Brasil à posição de sétima potência economia mais rica do 

mundo, caminhando para a quinta posição. Por outro lado, nosso país está entre as dez economias 

mundiais com pior distribuição de renda. O volume de crédito, há oito anos, era de apenas 24% do 



33

PIB e hoje cresceu para 49% porém, ainda é insuficiente e caro. Um dos grandes desafios da CUT 

vem sendo o de debater com a sociedade a necessidade de transformar crescimento econômico 

com concentração de renda em desenvolvimento econômico com inclusão social, geração de mais 

e melhores empregos e ampliação da renda dos/as trabalhadores/as para distribuição justa da 

renda nacional e consequente diminuição das desigualdades sociais. 

O Sistema Financeiro Nacional, em especial os Bancos e os Fundos de Pensão, tem papel 

fundamental para alcançar esse objetivo. Os seis maiores Bancos tiveram 44 bilhões de lucros 

em 2010, com uma rentabilidade média de 25%. Uma das principais fontes deste lucro são as 

altas taxas de juros definidas pelo Banco Central (SELIC) que, através da remuneração dos títulos 

públicos, canalizam os recursos públicos para ampliar o lucro dos Bancos e dos rentistas, em 

prejuízo dos investimentos em áreas geradoras de emprego e renda para toda a sociedade. 

A regulamentação do Sistema Financeiro Nacional é indispensável para a construção de uma nação 

soberana e desenvolvida do ponto de vista econômico e social. É tarefa urgente dos movimentos 

sociais organizados lutarem para isso. Essa bandeira tem um profundo caráter democrático, uma 

vez que remete ao Artigo 192 da Constituição de 1988, que estabelece que o sistema financeiro 

nacional deva ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a 

servir aos interesses da coletividade. 

Nesse sentido, o fortalecimento dos Bancos Públicos é essencial. Devem priorizar a indução do 

desenvolvimento social através da aplicação real de políticas públicas. Portanto, entendemos que 

a gestão do chamado Fundo Pré-Sal seja feita unicamente pelos Bancos Federais.

Também, a CUT, juntamente com a CONTRAF, deverá pautar na sociedade e pressionar pela 

realização de uma Conferência Nacional do Sistema Financeiro com todos os atores sociais para 

discutirmos o papel dos Bancos, Fundos de Pensão e do Banco Central no desenvolvimento do 

país, reivindicando, entre outras questões, a democratização do Sistema Financeiro, através da 

ampliação do CMN com a participação dos representantes da sociedade, em especial os/as 

trabalhadores/as, direcionamento e custo do crédito entre outros. 

Correspondente Bancário

O Banco Central por meio das Resoluções 3.954 e 3.959/2011 ampliou as funções dos 

correspondentes bancários, que poderão oferecer “prestação de serviços de atividades de 

atendimento a clientes e usuários da instituição contratante”. Isso faz com que seja cada vez 

mais vantajoso para os bancos investir em correspondentes bancários do que abrir agências.
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Essa flexibilização das regras feita pelo BC atende exclusivamente aos interesses dos bancos. Nem 

bancários, nem trabalhadores/as dos correspondentes, nem sociedade ganham absolutamente 

nada com isso. Cerca de 25% dos correspondentes bancários estão localizados no estado de 

São Paulo, o que contradiz a argumentação de que o objetivo dos correspondentes é propiciar 

atendimento em regiões não bancarizadas.

Os trabalhadores/as dos correspondentes são explorados de forma agressiva com metas 

inatingíveis, e, mesmo exercendo funções semelhantes a dos bancários, recebem salário inferior 

e não estão protegidos pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. 

A CUT é contrária às resoluções 3.954 e 3.959 do Banco Central, consciente de que elas contribuem 

para a segmentação excludente, a exploração ainda maior dos trabalhadores/as através da 

terceirização, quarteirização e que favorecem apenas a infindável ganância dos bancos; por isso, 

apoiamos o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) nº 214/2011, que revoga essas resoluções do 

Banco Central.

XIV - O Estado Democrático e o Serviço Público 

No cenário de reposicionamento do Brasil no contexto global a qualidade do Serviço Público 

federal, estadual e municipal torna-se um desafio para uma grande nação que deve promover a 

segurança e a qualidade de vida das populações locais. 

Para a CUT, um Estado Democrático de Direito, além de refletir o reconhecimento da plena 

cidadania dos/as servidores/as públicos/as, como expresso também na Convenção 151 e 

na Recomendação 159 da OIT, deve constituir ações para sua universalização promovendo 

relações democráticas de trabalho ao respeitar a Negociação Coletiva bem como os direitos 

civis, trabalhistas e sindicais. Assim, a valorização do servidor/a público deve ser através da 

efetivação do plano de carreira que atenda os trabalhadores/as com remuneração adequada.

A qualidade do serviço público dentro da realidade brasileira, principalmente no âmbito municipal, 

apresenta-se como um desafio que demonstra a exigência de transformações urgentes. Mais de 

cinco milhões de trabalhadores/as do Brasil fazem parte de uma categoria que está presente 

no cotidiano das pequenas às grandes cidades: os/as servidores/as públicos/as municipais. 

São homens e mulheres que diariamente prestam serviços ao conjunto da população, nos mais 

diferentes espaços, e são fundamentais para o funcionamento das instituições brasileiras. 

Isso porque a luta pelo fortalecimento do Estado passa necessariamente pela valorização do/a 

servidor/a e dos serviços públicos. 
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É visível a decadência pela qual passa o serviço público em vários municípios. Observamos a 

evolução da Receita Corrente Liquida - RCL a cada ano, enquanto os salários e as condições 

de trabalhos dos/as servidores/as são as piores possíveis o que acarreta a má qualidade dos 

serviços prestados à população. Os avanços implementados de forma significativa pelo governo 

federal não têm se efetivado nos municípios. 

A CUT defende um serviço público de qualidade que passa por salário digno, oportunidades iguais 

para o desenvolvimento profissional e boas condições de trabalho. Compreende ainda que garantir 

profissionais capacitados/as, bem remunerados/as, sem sofrer qualquer tipo de discriminação, 

ou assédio, é fortalecer o compromisso do serviço público com a sociedade. Sabe-se, portanto, 

que os principais desafios no Serviço Público Municipal se apresentam a partir do conceito de 

trabalho digno que resume as aspirações do ser humano no domínio profissional e abrange vários 

elementos: oportunidades para realizar um trabalho produtivo com uma remuneração equitativa; 

segurança no local de trabalho e proteção social para as famílias; melhores perspectivas de 

desenvolvimento pessoal e integração social; liberdade para expressar as suas preocupações; 

organização e participação nas decisões que afetam as suas vidas; e igualdade de oportunidades 

e de tratamento para todas as mulheres e homens. O Estado que interessa à classe trabalhadora é 

forte, inclusivo, garantidor da liberdade sindical e promotor dos direitos civis, trabalhistas e sindicais. 

FHC aprovou a lei 9637/98, que criou as Organizações Sociais (OSs) que representam um ataque 

aos serviços públicos, pois elas permitem a transferência completa desses serviços à iniciativa 

privada. Durante esses anos, a CUT, sindicatos, movimentos populares, parlamentares, partidos 

levantaram a necessidade de combater as OSs e defender os serviços públicos. Nesse sentido, 

a CUT reafirma a luta pela revogação lei 9637/98.

Mobilização e Alianças Sociais no Brasil e o mundo 

XV - Potencializar a aliança com a CMS – Coordenação dos Movimentos 
Sociais 

A participação da CUT na Coordenação dos Movimentos Sociais, onde integra sua Direção 

Operativa, tem permitido maior diálogo e interação com o conjunto das entidades populares e 

suas pautas. É uma relação que nos fortalece mutuamente, dando maior visibilidade e relevância 

às demandas específicas de cada um. 

O desafio de lutar por um projeto nacional de desenvolvimento inclusivo, onde caibam todos 

e todas, sem qualquer tipo de discriminação, e vitime empregos, salários e direitos que tem 
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se traduzido em lutas concretas com entidades que compõem a CMS como as mobilizações 

unitárias pela reforma agrária, por mudanças nos índices de produtividade da terra e pelo limite 

de propriedade; pela destinação de parcela dos recursos do pré-sal para a educação pública e 

gratuita; pela garantia dos direitos das mulheres, com salário igual para trabalho igual, têm sido 

as principais tarefas, buscando organizar uma luta geral da classe trabalhadora. 

Aprimorar a relação com o conjunto das entidades que conformam a CMS, participar ativamente 

das reuniões, construir sua agenda e assumir suas decisões é um passo fundamental a ser dado 

por dirigentes e militantes CUTistas, a fim de garantir novo dinamismo e maior protagonismo à 

CUT. Porque entendemos que é preciso potencializar alianças com entidades cujo histórico de 

mobilização, representatividade e, especialmente, bandeiras de luta em sintonia com a Plataforma 

da CUT. 

XVI - A luta pela terra 

A concentração de terras pelo latifúndio e grandes grupos estrangeiros no país propicia a expansão 

do agronegócio, a degradação ambiental e acirra a violência no campo e a disputa pela terra. É 

preciso reavaliar a base legal brasileira sobre terras e intensificar a intervenção do movimento 

sindical e social diante do não cumprimento pelo Estado da função social da terra. 

A desapropriação das terras improdutivas para fins de reforma agrária e o papel do Incra neste 

contexto, são questões fundamentais para o estabelecimento de um ordenamento fundiário eficaz, 

que regularize as terras públicas nos estados e na União, oferecendo reais condições àqueles/as 

que vivem da terra, como extrativistas, quilombolas, índios/as, agricultores/as familiares. 

A reforma agrária e as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar estabelecem uma 

relação direta com o aumento da produção de alimentos, num mundo onde a fome atinge quase 

1 bilhão de pessoas. O Brasil tem enorme potencial para contribuir com a segurança e soberania 

alimentar, como também com o cumprimento das metas do milênio (de redução de fome no mundo) 

através da agricultura familiar, proporcionando uma importante contribuição para a redução dos 

índices de desnutrição no país e no mundo. 

No Brasil, o Programa Nacional de Combate à Miséria que visa erradicar a fome e a pobreza 

tem na agricultura familiar um dos seus principais pilares. Entretanto, são necessários maiores 

investimentos além da revisão dos índices de produtividade, condições reais de produção e trabalho 

nos assentamentos, investimentos públicos em infraestrutura, habitações, estradas, pesquisa, 

assistência técnica, desburocratização das Procuradorias. É fundamental maior eficiência do 

Incra, para que os assentamentos se tornem mais diversificados nas suas formas de produção 
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e comercialização, na economia solidária e no comércio justo e para que a agricultura familiar se 

consolide efetivamente como modo de produção. 

O fortalecimento da Agricultura Familiar depende de uma intervenção no conjunto das políticas 

públicas, de forma integral e integrada, considerando as políticas econômicas (crédito rural 

de investimento e custeio; seguro renda; assistência técnica; pesquisa; política de preços e 

garantia de renda; armazenagem e estoques reguladores; políticas de apoio ao cooperativismo, 

agroindustrialização, produção agroecológica e, principalmente, na comercialização, crédito 

fundiário e reforma agrária etc.), as políticas sociais (educação; previdência social; saúde; política 

habitacional rural, cultura e lazer etc.) e as políticas de redução do custo de produção, através da 

isenção de impostos para agricultura familiar. 

Por isso, a CUT, desenvolverá as ações necessárias para avançar nessa pauta bem como atuará 

firmemente para ampliar sua base de representação junto a este importante setor. A organização 

das trabalhadoras do campo tem se apresentado como um grande desafio a ser potencializado 

pela geração de trabalho e renda. A CUT lutará pela Organização das Cooperativas para organização 

das mulheres trabalhadoras e comercialização da produção com melhor qualidade e padronização.

Há diversas formas de produção que coexistem na agricultura familiar, desde a convencional 

à orgânica, biodinâmica e agroecológica, e o poder público deve garantir e estimular essa 

diversidade, de modo a dedicar seus incentivos às práticas que levem em conta a sustentabilidade 

socioambiental. 

A CUT integra a Campanha Nacional contra o Uso dos Agrotóxicos e pela Vida, juntamente 

com outras organizações do campo e da cidade e buscará por meio de intenso trabalho de 

conscientização, de educação ambiental e outras ações de orientação, que se elimine o uso e 

o consumo de agrotóxicos, construindo alternativas agroecológicas contra a utilização destes 

venenos, que levam à morte tanto quem produz quanto o meio ambiente. Estamos exigindo do 

poder público este mesmo compromisso junto à agricultura empresarial. 

A CUT luta pela reforma agrária. Esta é uma tarefa estratégica do próximo período para democratizar 

o acesso à terra, aumentar a produção de alimentos para o povo brasileiro e gerar trabalho e renda 

no meio rural. E neste sentido a luta pela revisão dos índices de produtividade e o estabelecimento 

de um limite para a propriedade da terra deve ser potencializada. Ainda vinculados a estes direitos 

estão os trabalhadores e trabalhadoras atingidos por barragens, os que buscam as regularizações 

de terras pertencentes a quilombolas e a legalização de reservas indígenas.

As mudanças climáticas, a desertificação, as frequentes enchentes e desastres ambientais 

colocam sobre cada brasileiro/a a responsabilidade de participar do debate sobre o Novo Código 
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Florestal. É preciso uma grande articulação dos movimentos sociais para combater essa proposta 

aprovada na Câmara que não contempla as necessidades da agricultura familiar, assim como 

não atende às especificidades urbanas. A disputa presente no Senado hoje sobre o Novo Código 

Florestal é um divisor de águas que indicará os rumos que o Brasil irá tomar: o do desenvolvimento 

a qualquer preço ou com sustentabilidade, respeito às comunidades tradicionais e regras 

ambientais cumpridas, sobretudo nos grandes empreendimentos. A decisão no Senado deve levar 

em consideração os interesses do conjunto da sociedade, como a inclusão da agricultura familiar 

e seu reconhecimento como um modelo de produção com impactos reduzidos, diferenciando-se do 

agronegócio, que expropria e consome os recursos naturais do planeta, visando exclusivamente 

o aumento do lucro, da monocultura, da exploração da terra e da mão de obra de trabalhadores/

as, muitos/as deles/as colocados/as em condição de escravidão. 

A CUT tem a importante missão de continuar a luta pela defesa do meio ambiente, com intervenção 

nas mudanças do Código Florestal aprovadas na Câmara dos Deputados e que agora tramita no 

Senado Federal. O Código Florestal deve proteger a biodiversidade brasileira, preservar o meio 

ambiente, assim como o bem estar dos trabalhadores/as e da sociedade. Por isso, as mudanças 

no Código devem:

- Tratar de forma diferenciada a agricultura familiar, assim como as populações tradicionais, 

reconhecendo aqueles e aquelas que são promotores/as do desenvolvimento sustentável 

e de uma agricultura de baixo impacto ambiental e, que por conseguinte, garantem o uso 

sustentável da terra e das florestas em todos os biomas; 

- Considerar as questões técnicas, as pesquisas e a ciência, enquanto alertas para os limites 

quanto mau uso do solo e das florestas;

- Garantir a recuperação florestal nas áreas desmatadas ilegalmente, independentemente do 

tamanho da área;

- Exercer o papel de proteger e evitar desastres ambientais no campo, nas florestas, nas 

cidades em todos os biomas;

- Garantir a redução dos impactos das mudanças climáticas;

- Garantir a preservação das APPs (áreas de proteção permanente);

- Ser eficiente no combate aos que não cumprirem a Lei, impedindo retrocessos, a exemplo 

da anistia a crimes ambientais, a expansão da monocultura e das pastagens, impedindo 

que os interesses privados das multinacionais e do latifúndio estejam acima da segurança e 

soberania ambiental, alimentar e territorial.
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A violência no campo vem aumentando diante da disputa pela terra, da flexibilização de questões 

de soberania territorial, colocadas em risco diante da iminência de aprovação do Novo Código 

Florestal, da baixa capacidade do Estado brasileiro em promover efetivamente a Reforma Agrária, 

da falta de garantia e proteção às lideranças sindicais e populares expostos a todas as formas 

de conflitos, sejam pela terra, por ameaças e outras formas de violência. Sejam nas relações de 

trabalho como a escravidão e no não cumprimento de direitos trabalhistas, os/as trabalhadores/

as do campo brasileiro estão em permanente ameaça, tendo suas mortes anunciadas por meio 

de listas de execução que se cumprem, vítima a vítima, diante de um Estado paralisado. É preciso 

ir além da denúncia e pressionar por medidas urgentes que possam por fim à violência promovida 

por aqueles/as que exploram os recursos naturais de maneira indiscriminada. 

XVII - Reforma Urbana no Brasil

É com ação firme e vigorosa que o Estado garantirá condição imprescindível à formatação das 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural e urbano no Brasil. A reforma urbana 

deverá garantir a implementação da Lei Federal 10.257/01 na perspectiva da igualdade social, 

da universalização dos direitos e da participação popular, integrando saneamento ambiental, 

transporte público, uso do solo, política fundiária e habitação. E assegurar o acesso democrático 

aos recursos ambientais e paisagísticos, reduzindo os riscos ambientais e promovendo uma 

efetiva melhora da qualidade de vida. 

Portanto, a CUT se posiciona contra as PPP – parcerias público-privadas no Sistema Metroviário, 

intensificando sua luta contra a privatização do transporte público.

XVIII - Comunicação para disputa de hegemonia 

As últimas eleições para a Presidência da República explicitaram o caráter de classe dos grandes 

conglomerados de mídia, que se posicionaram de forma praticamente homogênea em torno da 

candidatura do atraso e da reação neoliberal. Mal iniciado o governo Dilma, essas mesmas famílias 

que controlam jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão, se esmeraram em pautar ações 

e conveniências para que a agenda dos/as derrotados/as se impusesse. 

Numa sociedade baseada pela mediação da grande mídia, faz-se necessário quebrar o paradigma 

de que a comunicação está consolidada no Brasil como espaço de manipulação política e obtenção 

de lucro. É fundamental defender a Comunicação como uma política pública e como um direito 

humano. Política pública para concretização de uma diretriz no sentido de consolidar um modelo 

plural, representativo, pela supremacia do interesse público. E como Direito Humano no que incide 



40

a superação do modelo centralizado do sistema de radiodifusão brasileira, a partir da defesa do 

acesso aos meios de comunicação, exercendo não somente a liberdade de expressão, como a 

participação social na construção do conteúdo e gestão do sistema de radiodifusão.

Pela clareza do papel da comunicação na disputa de hegemonia em nossa sociedade, devemos 

continuar investindo na conformação de uma rede para fazer o necessário contraponto à 

desinformação, ao preconceito e à criminalização dos movimentos sociais, praticada pelas grandes 

redes privadas. A construção de instrumentos próprios de comunicação das nossas entidades, 

além de permitir um contato mais próximo com o fato concreto, possibilita uma expressão mais 

íntima – e legítima da base -, o que aumenta o grau de mobilização e consciência da classe 

trabalhadora. 

Fortalecer a rede de comunicação CUTista e enraizá-la na base para que frutifique, ampliando os 

espaços e os instrumentos de comunicação das Estaduais da CUT e dos Ramos, e que estes 

priorizem suas Federações e Sindicatos é o nosso desafio. É este compromisso que deve continuar 

impulsionando nossas entidades na construção da nossa página da internet, da nossa rádio e 

TV webs, do nosso jornal impresso, redes sociais e informativos. É este norte que deve continuar 

agregando e interagindo com parceiros/as nos movimentos sociais e pela democratização da 

comunicação, nas rádios e tevês comunitárias, nos jornais alternativos e em todo e qualquer 

instrumento em que a verdade não tenha preço. 

Por isso, é relevante a nossa participação no FNDC – Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação e a pressão junto ao governo federal, para que fomente o debate público sobre um 

novo marco regulatório para o setor, com a apresentação de um anteprojeto de lei, a ser amplamente 

discutido com a sociedade brasileira, por meio das propostas aprovadas pela I Conferência 

Nacional de Comunicação, estabelecendo regras que afirmem a liberdade de expressão e o direito 

à comunicação, garantindo a pluralidade e a diversidade informativa e cultural. Para tanto, é 

inadiável a plena regulamentação dos artigos 220, 221 e 223 da Constituição e a amplitude do 

processo de participação social e políticas que garantam a universalização da banda larga, que 

não será feita sem a definição deste como um serviço a ser prestado em regime público. 

É nesse sentido que defendemos:

- A regulamentação do Artigo 5º da Constituição;

- A defesa de um novo Marco Regulatório que compreenda a comunicação a partir do interesse 

público e que defina mecanismos de controle sobre as concessões públicas de radiodifusão;

- Direito de Antena – Espaço para que o universo sindical tenha seu espaço para disseminação 

do conteúdo;



41

- Apoio à comunicação comunitária a partir de políticas específicas de financiamento;

- Defesa da complementaridade dos sistemas público, estatal e privado de radiodifusão;

- Um plano de banda larga que atenda aos interesses da sociedade e não do mercado, a partir 

da prestação de serviço sob o regime público;

- Implementação dos Conselhos de Comunicação Social como ferramenta de controle da 

sociedade sobre a comunicação pública.

Por outro lado, também consideramos urgente a votação da Proposta de Emenda a Constituição 

386/09 na Câmara dos Deputados e 33/09 no Senado, a PEC dos/as Jornalistas. A CUT repudia 

a decisão do STF e intensifica a luta em defesa do diploma de jornalista para garantir os critérios 

de responsabilidade social desta importante profissão, por meio de uma reinserção da formação 

específica para o exercício do Jornalismo.

XIX - Juventude 

A mobilização da juventude trabalhadora rural e urbana deve ocupar lugar de destaque na 

estratégia da CUT. Somam-se 51 milhões de jovens hoje no país. É a maior população jovem da 

nossa história. Temos uma população economicamente ativa maior do que a dependente. Trata-se, 

portanto, de uma oportunidade para discutir a juventude no interior do projeto de desenvolvimento 

e de organização da classe trabalhadora. 

Majoritariamente inserida de forma precária no mercado de trabalho, a juventude brasileira tende 

a percorrer uma trajetória laboral sem proteção social, seja do Estado, seja dos sindicatos. Se 

a juventude não goza de proteção social, não pode construir uma trajetória de vida baseada na 

cidadania plena. O neoliberalismo provocou estragos enormes sobre as expectativas de futuro 

para nossos/as jovens. O trabalho tornou-se sinônimo de precariedade para a maioria deles/as. 

O desemprego tornou-se a marca central da sua presença nesse mercado de trabalho precarizado. 

Além de tudo, a diminuição do Estado foi acompanhada pela responsabilização dessa juventude 

por sua própria situação de desemprego. A ideologia neoliberal tentou convencer a juventude de 

que o desemprego seria culpa dela, por não estar qualificada o suficiente para garantir um lugar 

nessa sociedade competitiva. 

O fortalecimento do Estado é imprescindível para garantir a universalização de políticas sociais 

que permitam proteger nossa juventude diante da imposição da busca por trabalho. Criar uma 

plataforma de luta juvenil que apresente as reivindicações para reverter a atual situação tem sido 

uma tarefa central da CUT. Devemos dar passos mais largos nesse rumo. 
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Um forte exemplo da precarização do trabalho juvenil é o que ocorre com as jovens mulheres. 

Condenadas ao trabalho doméstico e ao cuidado da família abandonam cedo os estudos. 

Trabalhando fora de casa, ainda muito novas, serão trabalhadoras domésticas com baixos 

salários, sem carteira assinada e com longas jornadas (de domingo a domingo). Mesmo quando 

têm acesso a políticas públicas de reinserção à educação e à qualificação, como o ProJovem, do 

Governo Federal, a evasão das mulheres é superior a dos homens. Isso porque a ausência de 

creches públicas e continuidade da responsabilização da mulher sobre o cuidado dos/as filhos/as 

impõem a elas a única opção: voltar ao trabalho doméstico não remunerado. A CUT deve mobilizar 

jovens trabalhadoras em torno da bandeira da igualdade de oportunidades, estreitando relações 

com movimentos de jovens mulheres e investindo em suas ações públicas e de formação política. 

A juventude rural, por sua vez, sofre condições bem específicas. O esforço físico da atividade 

agrícola, a dificuldade de acesso à terra, aos equipamentos públicos e à educação, as incertezas 

da reprodução da agricultura familiar, dentre outros aspectos, conformam o que é a vida da 

juventude no campo. Esta concentra cerca de 30% dos/as jovens pobres do país. Com disposição 

e luta, os/as jovens trabalhadores/as rurais conquistaram ao longo dos últimos anos grandes 

avanços no que tange à garantia ao direito de permanecer no campo, sendo valorizados/as pela 

identidade de trabalhadores/as rurais. Classificada como prioritária, a questão da sucessão 

rural deve ser garantida pelo Estado junto a uma série de proposições como o acesso à terra, 

a desburocratização do acesso ao crédito, educação, cultura, lazer, diversão e inclusão digital, 

avançando no processo da reforma agrária. 

O sindicalismo praticado pela juventude rural é um forte exemplo de organização e capacidade de 

mobilização. Na agricultura familiar, a taxa de sindicalização é maior entre os filhos e filhas, quando 

comparada ao conjunto da família. A CUT aprofundará o investimento político na organização e 

mobilizações da juventude rural, buscando maior unidade política e intervenção na agenda pública. 

Construímos a experiência inédita de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude 

no Brasil. Um passo importante para formular propostas e ações de políticas públicas para jovens 

e para inserção desse segmento nas negociações coletivas dos sindicatos. Formular uma política 

trabalhista e sindical para a juventude a partir da ideia de promoção do trabalho decente é o 

desafio que se impõe. 

A juventude CUTista é pioneira no uso político das redes sociais para mobilização sindical. As novas 

tecnologias de comunicação têm sido utilizadas para convencimento, organização, mobilização 

e formação. No entanto, há muita dificuldade para aproximálos/as dos sindicatos. Ao mesmo 
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tempo, verificamos a pouca renovação das direções sindicais. São dois desafios que não serão 

superados sem atualizar a estratégia sindical da CUT. 

É necessário desbloquear nos sindicatos o acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação. Devemos incluir no planejamento sindical o uso político das novas tecnologias, 

se queremos alcançar uma massa de juventude hoje distante das ações sindicais. O chamado 

ciberativismo é uma forma de ativismo realizado através de meios eletrônicos, como uso de celulares, 

computadores e internet. É uma alternativa aos meios de comunicação de massa tradicionais. 

Esse tipo de ação não substitui a organização no local de trabalho, mas é complementar na forma 

de fazer contato direto com a base sindical, principalmente com a juventude trabalhadora. 

Nos movimentos sociais juvenis, a CUT tem consolidado sua referência. Outra tarefa é potencializar 

essa referência, aumentando a unidade de ação com a juventude dos movimentos sociais e com 

as organizações especificamente juvenis, em especial, a União Nacional dos Estudantes – UNE e 

a União Brasileira de Estudantes Secundaristas – UBES. A luta em torno da aprovação do PNE e 

dos recursos do pré-sal para a educação possibilita isso; e impulsionar a unidade dos movimentos 

e organizações de jovens pelo meio ambiente para intervenção na Rio+20. 

Assumimos o desafio de construir uma nova geração sindical em nosso país. Nova não apenas no 

que diz respeito à idade, mas nova em sua forma de construir política sindical, em seu potencial 

criativo para organizar a maioria da classe trabalhadora e de romper com as formas autocráticas, 

burocráticas e opressoras que ainda estão arraigadas na estrutura sindical, apesar da incansável 

luta do sindicalismo combativo e militante da Central Única dos Trabalhadores. 

XX – Combate a toda forma de discriminação

Igualdade de direitos dos trabalhadores LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais)

A partir da decisão unânime do STF, sobre a União Estável entre casais LGBTs, muito há o que 

se fazer. Ainda será necessário muita luta para tornar isonômicos os direitos dos trabalhadores/

as LGBTs para que possam usufruir, em pé de igualdade, de todos os seus direitos como 

trabalhadores/as e como cidadãos/ãs brasileiros/as. Por isso, é fundamental que as entidades 

sindicais desenvolvam ações para a promoção da inclusão, igualdade, combate à violência e 

preconceito, além da luta pela aprovação do PLC 122/2006, que criminaliza a homofobia. Por se 

tratar de um tema que permeia todos os espaços da ação sindical, a luta LGBT deve ser integrada 

às demais políticas desenvolvidas na CUT, em todas as suas instâncias.
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Combate à discriminação racial

A CUT deverá incluir na sua agenda permanente a data magna do povo negro brasileiro, 20 

de novembro, para que as Estaduais da CUT, sindicatos filiados, federações e confederações 

façam neste dia comemorações e eventos em homenagem a Zumbi dos Palmares, como também 

promover denúncias de todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação. É necessário priorizar 

ações de conscientização e discussão da igualdade de oportunidades no emprego, a aplicação 

da Convenção 111 da OIT e a inserção de cláusulas de igualdade de oportunidades nos acordos 

coletivos de trabalho. 

XXI - Política Internacional 

Desde a sua origem, a Central Única dos Trabalhadores recebeu o inestimável apoio e solidariedade 

internacional, que teve papel fundamental na organização e desenvolvimento de suas lutas. 

Este reforço foi estratégico e deu alcance e profundidade a ações que, uma vez tivessem sido 

isoladas, jamais teriam aberto caminho às grandes transformações das quais nossa Central 

foi protagonista. Hoje, mais do que declarar esta compreensão, afirmamos este compromisso, 

contribuindo e participando ativamente das direções de diferentes entidades e organizações do 

movimento sindical internacional, guiados pelos princípios de solidariedade, democracia, liberdade 

e autonomia. 

A defesa da soberania, pela autodeterminação dos povos e a luta contra injustiças compõem a 

nossa estratégia. Na CSI e CSA defendemos a construção de entidades livres, democráticas e 

autônomas em relação a partidos e governos, a construção de um sindicalismo de luta, de base, 

enraizado no local de trabalho em defesa de melhores condições de vida e trabalho em todos os 

países do mundo. Protestamos e apoiamos, em todo o mundo, a luta contra qualquer forma de 

discriminação, perseguição política, autoritarismo, assassinatos, sempre a favor da democracia 

e dos direitos humanos. Por isso, lutamos ativamente a favor da criação de um Estado Palestino, 

pelo fim do bloqueio a Cuba e pela desocupação das tropas da ONU no Haiti. 

Na CCSCS - Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul, buscamos elevar o protagonismo 

da classe trabalhadora no Mercosul, participando ativamente do debate e da construção de 

instrumentos comuns para a efetivação de direitos, no plano macroeconômico, produtivo, social e 

político. Continua como prioridade a reforma do texto e formato jurídico da Declaração Sociolaboral 

– DSL e o fortalecimento da Comissão Sociolaboral (organismo tripartite encarregado de fazer 

o seguimento da aplicação da DSL), assim como a consolidação do Observatório do Mercado 

de Trabalho do Mercosul, organismo que deve acompanhar as movimentações do mercado de 



45

trabalho e propor políticas e medidas de defesa e/ou geração de emprego. Além das negociações 

da UNASUL. 

Tarefa também importante é a atuação no SIGTUR, articulação sindical dos países do Sul, em 

que buscamos numa experiência de mais de dez anos, consolidar alianças e ações entre o 

sindicalismo do Hemisfério, com base em suas especificidades e em defesa de nossos povos. Da 

mesma forma acontece na Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa (CSPLP), onde 

ocupamos posto de direção, afirmando nossa raiz e identidade linguística e cultural para produzir 

consensos e avançar na garantia de condições de trabalho mais equânimes. A Carta aprovada 

no Congresso realizado em Luanda, Angola, no ano de 2010, é o nosso referencial na busca de 

ações que possam unificar ainda mais as centrais sindicais dos países de língua portuguesa. 

Construir alianças com os movimentos sociais em nível internacional é outra fundamental tarefa. 

Por isso, reafirmamos que a atuação no FSM – Fórum Social Mundial deve buscar alterar seu caráter 

tornando-o um espaço onde se decida ações e lutas unitárias que possam ser encaminhadas por 

todos os movimentos sociais em todos os países. Também devemos potencializar a atuação na 

REBRIP - Rede Brasileira pela Integração dos Povos e na ASC - Aliança Social Continental. 

Na OIT, destacamos a necessidade de manter um firme posicionamento pela reforma da 

instituição, que a desburocratize e democratize em favor da classe trabalhadora, bem como a 

disputa, desnudando a retórica de governos e empresários/as que desrespeitam as convenções 

da OIT. Exigimos o seu pleno cumprimento. 

Em conjunto com a CSI e pela TUAC (Trade Union Advisory Committee – Comitê de Assessoria 

Sindical) - espaço de ação sindical na OCDE – manteremos nossa atuação defendendo a 

necessidade de mudanças nas regras impostas pelo FMI aos países em situação de crise e a 

necessidade dos governos do G20 de criarem um GT sobre Emprego, coordenado pela OIT, para 

que as respostas à crise priorizem o emprego decente, os padrões trabalhistas e sociais dignos 

e a soberania nacional. 

A concepção de cooperação que nos orienta, propiciando total autonomia e independência das 

entidades, nos possibilita estabelecer diversas parcerias com centrais sindicais latino-americanas 

e africanas, ora com recursos próprios, ora buscando parceiros/as internacionais ou buscando 

recursos de organismos internacionais como a OIT e da Agência Brasileira de Cooperação – 

ABC, órgão vinculado ao Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Nestas parcerias temos 

privilegiado temas relativos à comunicação, formação, organização sindical, saúde, proteção 

social, meio ambiente, migração. Assim, é urgente debater mecanismos para aprimorar essa 
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ação no interior da CUT, articulando as parcerias existentes e mesmo ampliando-as no contexto 
da estratégia geral. 

A estratégia de manter o protagonismo CUTista no plano internacional exige formação qualificada 
e novos quadros. Por isso, iniciamos um Curso de Extensão Universitária sobre Políticas e 
Sindicalismo Internacionais para representantes das Estaduais da CUT e Ramos, que deve ser 
fortalecido, como também a atuação na Universidade Global do Trabalho – GLU. 

A ação de nossas Confederações no cenário internacional tem sido muito importante para a 
consolidação de nossa ação internacional CUTista. O desafio é fazer com que a ação internacional 
dos ramos esteja sistematicamente articulada à Política Internacional da CUT. Atualmente o 
espaço para esta articulação é o Coletivo Internacional da Secretaria de Relações Internacionais 
– SRI, que reúne os/as secretários/as de relações internacionais dos ramos. Devemos manter o 
coletivo internacional, melhorando a representatividade dos ramos, garantindo além da presença 
a regularidade das representações, para criar um caráter de continuidade nas discussões.
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Eixo 2
Atualizar o Projeto Político-organizativo da CUT para fortalecer 
o sindicalismo independente e combativo 

No atual contexto político do país, em que se acirra ainda mais a disputa por uma hegemonia 

diferenciada daquela construída pelas elites no decorrer da história brasileira, aos/às 

trabalhadores/as cabe alçar uma condição de maior isonomia para os debates e enfrentamentos 

políticos, técnicos e sociais frente ao capital e ao Estado. Nesse sentido, é um grande desafio 

criar um novo paradigma para a organização e atuação das entidades CUTistas. 

O 8º CONCUT reafirmou que “a concepção da CUT, desde sua fundação, é de que a superação 

da estrutura sindical oficial será fruto de um movimento articulado entre as iniciativas para a 

transformação dos sindicatos, a construção da estrutura da CUT e as alterações no marco institucional 

legal. A proposta de Sistema Democrático de Relações de Trabalho (SDRT), formulada em 1992, 

consolidou de forma sistêmica o acúmulo da CUT sobre organização sindical, negociação coletiva 

e contrato coletivo de trabalho e o fim da unicidade e do imposto sindical. A base fundamental do 

SDRT é a instituição de um regime de plena liberdade de organização sindical, em sintonia com 

vários princípios consagrados pelas convenções da Organização Internacional do trabalho (OIT).” 

Outro aspecto importante do acúmulo da CUT refere-se à compreensão reiterada na 10ª Plenária 

Nacional em 2002 de que a superação da estrutura sindical corporativa seria decorrente de 

um movimento que articulasse as iniciativas de transformação dos sindicatos, a construção da 

estrutura da Central e as ações para mudar o marco institucional legal. 

Assim, a conquista da liberdade sindical seria decorrente das ações para dentro e para fora. No 

movimento para dentro, a visão de sindicato CUTista de ramo de atividade, as definições sobre 

a organização vertical da CUT, as normas básicas para os estatutos das entidades CUTistas. 

No movimento para fora, a visão da CUT sobre como deveria ser a estrutura sindical do país e o 

padrão de regulação de relações de trabalho. 

Essa concepção orientou a atuação da CUT, desde sua fundação, articulando ações no campo 

político-institucional bem como promovendo reflexões e alterações na sua própria estrutura, 

de modo a atender mais adequadamente aos desafios do mundo do trabalho e ao avanço da 

organização da classe trabalhadora. Esse acúmulo, de reflexão e de políticas concretas, pode ser 

visualizado historicamente através das resoluções de congressos e plenárias nacionais, memória 
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essencial para a compreensão dos momentos vivenciados, para superação de problemas e 

contradições e avanço na organização sindical CUTista. 

I - Uma retrospectiva da estrutura sindical CUTista 

Na década de 1978/88, o novo sindicalismo que deu origem à CUT teve um papel decisivo no 

processo de redemocratização do país, ao desencadear um movimento grevista/reivindicatório de 

larga escala, e mover diversos setores da sociedade brasileira, conseguindo unir as demandas 

sindicais às lutas por abertura democrática. 

As bandeiras do “novo sindicalismo”, por uma sociedade democrática, foram identificadas como 

reivindicações por liberdade sindical, fim da intervenção do Ministério do Trabalho nos sindicatos, 

fim do estatuto padrão, fim das intervenções etc. E as inúmeras oposições sindicais organizadas, 

impulsionadas pelos ventos democráticos e pelas greves reivindicatórias, se opunham ao 

monopólio de representação e os mecanismos antidemocráticos de gestão sindical. 

Na sua fundação, a CUT ostenta como princípio a defesa da liberdade e autonomia sindical e define 

a organização dos sindicatos por ramo de atividade econômica. No Estatuto, o item Princípios 

afirma que a CUT defende que os/as trabalhadores/as se organizem com total independência 

frente ao Estado e autonomia em relação aos partidos políticos, e que devem decidir livremente 

suas formas de organização, filiação e sustentação material. Neste sentido, a CUT lutará pelos 

pressupostos consagrados nas convenções 87 e 151 da OIT no sentido de assegurar a definitiva 

liberdade sindical para os/as trabalhadores/as brasileiros/as. 

O processo de construção da CUT a partir dos princípios da liberdade e autonomia sindical, 

da mais ampla democracia interna, uma central classista e de massa, comprometida com a 

defesa dos interesses históricos e imediatos da classe trabalhadora, desde a sua criação, vem 

avançando em duas frentes quanto ao seu projeto de CENTRAL: a construção de uma grande 

articulação política visando disputar alterações na legislação por nova estrutura sindical; e um 

constante processo interno de avaliação das suas estratégias, visando a consolidação de seu 

modelo organizativo. 

Um dos mais importantes capítulos da história da CUT foi a luta permanente em prol do 

fortalecimento da estrutura vertical, em um primeiro momento, se contrapondo à estrutura 

oficial com a construção dos departamentos estaduais e nacionais por Ramos. A experiência 

de implantação dos Departamentos da CUT de 1986 a 1992 foi a primeira grande tentativa da 

Central de romper com estrutura vertical oficial e que sofreu forte resistência do patronato e das 

Confederações pelegas. A partir de 1992, na 7ª Plenária da CUT, foi votada e aprovada, além 



49

da proposta sobre SDRT (Sistema Democrático de Relações de Trabalho), a transformação dos 

Departamentos Nacionais e Estaduais em estruturas orgânicas da CUT, por Ramos de Atividade: 

as Confederações Nacionais e Federações Estaduais. 

II - Por que atualizar o projeto político-organizativo? 

É evidente que a estrutura sindical corporativa existente hoje no Brasil não consegue responder 

às mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho e na sociedade. Com isso, dificulta 

a organização da luta pelos direitos dos/as trabalhadores/as como cidadãos/ãs, a solidariedade 

entre as categorias e a participação dos sindicatos e da CUT de maneira eficiente na disputa pela 

hegemonia na sociedade. 

Nossa organização interna e crescimento foram construídos com dois movimentos: romper 

com a estrutura oficial instalada disputando eleições sindicais e alterando seus estatutos e 

democratizando as entidades; e ao mesmo tempo, organizar e instituir novas entidades sindicais, 

ampliando a base de representação dos/as trabalhadores/as. Junto a isto, a organização sindical 

por ramos produtivos e nos locais de trabalho, embora ainda insuficientes, tornaram a CUT 

reconhecida na defesa dos/as trabalhadores/as. 

O 8º CONCUT indicou a necessidade de termos uma estratégia de ampliação e fortalecimento 

do poder de representação da CUT, incluindo entre outras ações integradas a tarefa de “redefinir 

e reorganizar as estruturas vertical e horizontal e de construir novas formas de organização ou 

mudar as suas estruturas organizativas”. Lá, apontamos que essa atualização se justificava, 

basicamente, por três questões: a primeira, “as importantes mudanças ocorridas no mercado 

de trabalho e, particularmente, no perfil da classe trabalhadora brasileira que coloca o desafio de 

termos uma organização enraizada na realidade nacional; a segunda, a experiência organizativa do 

sindicalismo brasileiro mostrou que novos caminhos devem ser buscados; e a terceira, a perspectiva 

da reforma sindical colocando a necessidade de realizarmos um ajuste na estrutura organizativa do 

sindicalismo CUT”. 

O 10º CONCUT, a partir do balanço feito sobre as resoluções da Central e do diagnóstico realizado 

envolvendo toda a base da Central no projeto Construindo o Futuro – Atualização da Estratégia 

Organizativa da CUT – apontou a insuficiência da nossa estrutura organizativa, tanto horizontal 

quanto vertical, frente às formas atuais de exploração do trabalho e à necessidade de romper com 

a acomodação cada vez maior à estrutura oficial que contamina, inclusive, as entidades CUTistas. 

É por isso que a Central precisa realizar uma atualização da sua estrutura organizativa a partir 

de propostas que materializem os princípios da CUT. E delegou à Direção Executiva Nacional a 
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responsabilidade de realizar “um amplo debate, envolvendo nossas entidades sindicais e instâncias 

para preparar uma proposta de atualização do projeto organizativo da CUT para ser aprovada no 11° 

CONCUT.” Este processo deverá resultar na elaboração de um anteprojeto de Estatuto, aprovado 

pela Direção Nacional para subsidiar a construção das diretrizes de um NOVO ESTATUTO, aprovadas 

pela 13ª Plenária, de modo a refletir as concepções e princípios que historicamente defendemos. 

Questões como a Ratificação da Convenção 87 e a construção de um Sistema Democrático de 

Relações de Trabalho, aliadas à necessidade de avançar na organização dos/as trabalhadores/as 

no local de trabalho, o desafio da construção dos Ramos da CUT e a necessidade de fortalecer a 

estrutura horizontal sempre estiveram presentes nos debates dos Congressos e continuam a nos 

desafiar. Mas como avançar? Como garantir que um novo Estatuto materialize estes avanços à luz 

dos nossos princípios e dos desafios da conjuntura atual? 

III - Nossa estrutura sindical é um processo em construção 

Cada construção deu-se num determinado momento histórico, movida pela avaliação da situação 

ali materializada, portanto, passível de inadequações. A CUT deve, mantendo os princípios que 

a originaram, reestruturar seu projeto organizativo em virtude das novas exigências da realidade, 

dialogando com a diversidade existente e expressando um projeto político-organizativo coletivo. 

É importante, tendo em vista este processo dialético de construção da CUT, que contextualizemos 

os problemas que envolvem hoje nossas entidades e instâncias, e que nos colocam o desafio de 

que as propostas aprovadas na 13ª Plenária, culminanem com a construção de um novo Estatuto. 

É importante, para avançarmos, nos remetermos ao passado e ao processo de construção do que 

temos atualmente. 

O Congresso da CUT de 1988 aconteceu numa conjuntura em que o movimento sindical exercia 

uma liderança importante. Havia mais esperança, havia certeza nas mudanças que seriam 

realizadas para a construção de uma sociedade justa e solidária. Apesar da derrota de Lula 

em 1989, durante o governo Collor, foram aprovadas várias leis importantes, significando que o 

Poder Legislativo sofria a pressão da sociedade civil, do movimento sindical e, com isso, a CUT 

desempenhava um papel determinante. Na década de 80, o movimento sindical desempenhava 

um papel de articulação política e de mobilização que transcendia a luta sindical. 

Na década de 90, o movimento sindical sofreu grande ataque promovido pelos Governos Collor e 

Fernando Henrique, com a política neoliberal baseada na recessão econômica e no agravamento 

da concentração de renda no Brasil, com o avanço da globalização, do desemprego, da privatização, 

da terceirização e o ataque sistemático à organização e à ação sindical. Além disso, setores 
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empresariais, de direita e neoliberais, além da grande mídia, investiram na criação de outra Central 

Sindical, propiciando a oposição direta ao projeto político-organizativo da CUT. 

Em 2002, a eleição de Lula renova a esperança e amplia a mobilização para disputar a construção 
de uma nova estrutura sindical, com a CUT exercendo seu protagonismo na organização da classe 
trabalhadora. Essa nova conjuntura política no Brasil e a instalação do Fórum Nacional do Trabalho 
colocaram para a CUT a necessidade de atualizar sua estratégia visando alterar a estrutura 
sindical vigente e liderar a classe trabalhadora no fortalecimento de suas lutas e na consolidação 
de uma organização sindical baseada nos princípios de liberdade e autonomia. A expectativa 
colocada pela CUT na possibilidade de resultados positivos acabou sendo frustrada, pois o Fórum 
não teve pressão política suficiente para garantir as mudanças propostas, tendo como resultado 
a construção de um Projeto de Emenda Constitucional – PEC 369/05 – que se encontra parado 
no Congresso. Mesmo assim, a experiência do diálogo tripartite conseguiu formular, por meio de 
consensos, um projeto de reorganização da legislação sindical. 

Algumas mudanças foram negociadas entre governo e centrais sindicais e desembocaram, em 
2008, no Reconhecimento das Centrais Sindicais com a Lei nº 11.648/2008. O reconhecimento 
garantiu à CUT, na lei, o que ela já havia conquistado na prática: o poder de organizar, liderar e 
representar a classe trabalhadora em suas lutas. Paralelamente ao reconhecimento legal, a CUT, 
as outras centrais e o Ministério do Trabalho negociaram o processo de extinção do imposto 
sindical, através da assinatura de um termo de compromisso de envio ao Congresso do PL 
1990/07 estabelecendo o fim do imposto e a criação da contribuição negocial. 

Ainda em 2008, o Ministério do Trabalho publicou a Portaria 186 e a Instrução Normativa nº 
01, realizando mudanças que afetaram significativamente a dinâmica do movimento sindical no 
Brasil. A Portaria 186 passa a definir os critérios e procedimentos para o registro das entidades 
sindicais, cria um novo Cadastro Nacional – CNES e dá início a um processo de recadastramento. 
A partir da portaria, todas as entidades sindicais, para terem seu registro ativo e usarem de 
suas prerrogativas, devem efetuar seu recadastramento no Ministério do Trabalho. Além da 
obrigatoriedade do recadastramento, a Portaria 186 estabelece a possibilidade de existência de 
mais de uma entidade sindical por categoria e por base territorial nos níveis superiores, ou seja, 
passam a ter direito ao registro sindical mais de uma federação e confederação por categoria e 
base territorial. Mantida a unicidade sindical nos sindicatos de base, passam a ser permitidos o 
desmembramento de base e categoria, mantido o município sede do sindicato. 

A Instrução Normativa nº 01/2008 estendeu a cobrança e o repasse do imposto sindical aos sindicatos 
do serviço público e estabeleceu uma nova dinâmica de disputa neste setor que, tendo seu direito 
de organização sindical reconhecido somente após a Constituição de 1988, tem uma história de 

organização independente da estrutura oficial. A CUT se manifesta pela revogação dessa instrução. 
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Estas medidas, aliadas ao imposto sindical, deram impulso a uma disputa ainda mais acirrada 

nas bases dos sindicatos, sendo os sindicatos CUTistas alvos de intensos ataques por parte 

das outras centrais sindicais. Este cenário torna ainda mais urgente a necessidade de relação 

mais próxima da CUT e seus sindicatos com o objetivo de fortalecer a organização, apoiá-los e 

assessorá-los nas suas lutas e campanhas consolidando a identidade e os princípios CUTistas. 

O reconhecimento das centrais sindicais alterou o cenário de disputas. Já em 2007, a Corrente 

Sindical Classista (PCdoB) rompe com a CUT para construir sua própria central. Este partido já 

tinha cometido outro erro de igual monta e sentido inverso antes, quando em 1983 se recusou a 

fundar a CUT, mantendo uma aliança com o sindicalismo pelego e atrelado. Erraram na década de 

80 por apostar na unidade com setores reacionários com os quais não era possível ter nenhuma 

identidade política; erraram em 2007 por atacar a unidade arduamente construída entre os setores 

sindicais progressistas e de esquerda num momento histórico crucial para a classe trabalhadora. 

E insistem novamente, em 2011, ao privilegiarem mais uma vez construir um campo político 

comum com o sindicalismo pelego, expresso pela Força Sindical, fundada em 1991, com apoio 

político e financeiro do governo Collor para combater a CUT. Todas as experiências de centrais 

sindicais criadas após a CUT tiveram o sentido de enfrentamento e contraposição à Central Única 

dos Trabalhadores. São resultados de divisões do movimento sindical. Divisionistas em ação. 

A Portaria 186 do Ministério do Trabalho abriu também a possibilidade de reconhecimento das 

federações e confederações CUTistas que se constituíram na prática sindical, independentemente 

da estrutura oficial e que hoje são legítimas representantes dos/as trabalhadores/as. Este 

processo deu início, por outro lado, a uma grande disputa entre as Centrais Sindicais devido ao 

processo de regularização do registro destas entidades dentro das exigências impostas pela 

Portaria. Ainda, a Portaria 186 provocou alteração na dinâmica do movimento sindical possibilitando 

o desmembramento de base territorial e de categoria nos sindicatos sem qualquer critério de 

representatividade; o que vem provocando um fracionamento ainda maior das entidades, na 

contramão da proposta histórica da CUT de ampliação das bases de representação a partir da 

construção de sindicatos por Ramo e da ampliação da base territorial. 

É preciso reconhecer que essas mudanças ocorridas no cenário sindical nos últimos anos aumentaram 

o poder e o controle do Ministério do Trabalho sobre a dinâmica do movimento sindical, através da 

manutenção do financiamento a partir do imposto sindical, da exigência do registro e da atualização no 

Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, ferindo diretamente os princípios da liberdade e autonomia. 

É neste contexto que se insere a decisão de CUT de reafirmar sua histórica campanha pela criação 

de uma contribuição democrática como base para a sustentação das entidades sindicais, a taxa 

negocial, aprovada democraticamente pelos/as trabalhadores/as substituindo o Imposto Sindical; 
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e pela Ratificação da Convenção 87, pelo direito de Negociação Coletiva dos/as servidores/

as públicos/as através da regulamentação da Convenção 151 da OIT, pela regulamentação da 

organização no local de trabalho e por uma legislação que ponha fim às práticas antissindicais. A 

CUT deve ocupar todos os espaços de disputa e de articulação política na defesa destas bandeiras 

históricas que são condição para mudar a estrutura sindical brasileira, e contribuindo para a 

transformação das relações de trabalho, a partir das bases, rumo a um Estado Democrático. 

IV - Atualizar para fortalecer 

Neste sentido, é urgente que a CUT concentre esforços na atualização de suas estruturas e, 

para tanto, a 13ª Plenária se constituiu em um momento privilegiado de reflexão e construção de 

propostas, buscando a superação das contradições e dos limites que a nossa estrutura organizativa 

nos impõe. Uma reflexão que, historicamente, não teve permanência e nem periodicidade, 

prejudicando significativamente o necessário aprofundamento e tomada de decisão, mesmo com 

os positivos resultados de estudos e debates desenvolvidos desde o Projeto Construindo o Futuro. 

Estratégia definida no 10º CONCUT, a atualização e fortalecimento do projeto sindical CUTista a 

partir da ampliação da base de representação deve orientar este processo. A CUT deverá investir na 

consolidação de uma estrutura que favoreça o fortalecimento dos sindicatos e permita avançar na 

ampliação da base de representação através da conquista de novos/as associados/as, aumentando 

os índices de sindicalização e, ao mesmo tempo, avançar na conquista de novas entidades sindicais. 

É essencial considerar, então, que o mundo do trabalho modifica-se muito e rapidamente; 

portanto, a estrutura mais adequada deve responder de maneira eficaz a essas mudanças e 

deve corresponder, não apenas à vontade política das direções, mas também a um dado nível de 

consciência e organização dos/as trabalhadores/as na base. 

É importante destacar também a estratégia definida na Conferência de Finanças e aprovada pela 

Direção Nacional em dezembro de 2008, estabelecendo que a utilização dos recursos do imposto 

sindical deverá ter como objetivo o fortalecimento e a ampliação da base de representação por 

meio de um Plano de Ação Sindical (PAS). 

V - Analisar os outros atores é fundamental 

Para enfrentar, de fato, o desafio de atualizar nosso modelo organizativo, a análise de onde 

estamos inseridos é fundamental, quais as regras do jogo e quais os/as adversários/as que 

teremos que enfrentar, senão correremos o risco de equívocos na estratégia. 
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Analisando o cenário atual, precisamos reconhecer que a velha concepção e estrutura sindical brasileira 

permanecem. Temos que continuar nossa luta histórica para mudar a legislação sindical, mas também 

aperfeiçoar nossas estruturas dentro desta realidade. Precisamos nos perguntar: qual o papel de 

cada uma dessas instâncias? Precisamos revisitar todos os debates já realizados e construir o papel 

que julgamos fundamental para aplicar nossa concepção sindical na estrutura existente.

VI - Desafios da atualização do Projeto Político-organizativo 

O maior desafio da atualização do projeto organizativo é garantir uma estrutura com condições concretas 

e mecanismos que promovam maior sintonia entre a direção da CUT e a sua base, diminuindo a distância 

que existe entre as resoluções da Central, a realidade e a prática dos seus sindicatos de base, garantido 

uma aproximação cada vez maior entre as suas necessidades e as diretrizes da Central. 

O atual estatuto da CUT, aprovado no Congresso de 1988, fruto de um longo processo de construção 

democrática, constituiu-se num marco na estruturação e definição do modelo organizativo da 

nossa Central Sindical e reflete um momento histórico específico. Hoje vivemos outra conjuntura. 

Diante das muitas mudanças na conjuntura econômica, política e social do Brasil nos últimos 20 

anos esse estatuto precisa ser atualizado. 

Essa atualização do modelo organizativo da CUT, com as necessárias alterações estatutárias, 

deverá articular um amplo processo de debate nas bases, estimulando os/as trabalhadores/as, 

através de seus sindicatos a se reunirem e a refletirem, para buscarem respostas e, principalmente, 

propostas que tenham como objetivo instrumentalizar a CUT para enfrentar os desafios dos 

próximos 20 anos. 

Partimos de duas premissas básicas: a primeira é o fato de que parte significativa da base da 

CUT não vivenciou a experiência de enfrentamento ideológico com a estrutura sindical oficial, 

que resultou na fundação da CUT. Somado a isso, o fato de que a CUT ainda não conseguiu 

transformar a sua concepção de sistema democrático de relações de trabalho do campo teórico 

para o campo da prática efetiva. E a segunda, o grande desafio da CUT continua sendo o de 

constituir-se enquanto Direção efetiva das lutas do conjunto da classe trabalhadora brasileira.

As Propostas 

A estratégia sindical da CUT deve continuar a ser lastreada pelos princípios que nos forjaram. 

São eles: a luta pela ratificação da Convenção 87 da OIT – Organização Internacional do Trabalho 
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que garante a liberdade e autonomia sindical; o fim do imposto sindical, garantindo que os/as 

trabalhadores/as possam decidir livremente sobre as formas de financiamento de suas entidades 

sindicais e o fim do Poder Normativo da Justiça do Trabalho, que impede a livre negociação entre 

empregadores/as e trabalhadores/as, através de seus sindicatos. 

O que deve ser um Sindicato CUTista? 

Alguns elementos fundantes do sindicalismo CUTista devem ser recuperados para potencializar 

a capacidade da nossa Central no enfrentamento dos desafios impostos pelo contexto atual. A 

recuperação desses elementos de concepção sindical não se resume em mera reprodução em 

forma de palavra de ordem. Eles devem ser atualizados em seu sentido estratégico e devem 

compor uma cultura política sindical renovada. 

I - O sindicato deve ser um órgão que expresse a liberdade de organização e 
a unidade de classe 

Defendemos a Liberdade e Autonomia Sindical, de forma que os/as próprios/as trabalhadores/

as possam decidir sobre as formas de organização de suas entidades sindicais, sem interferência 

do Estado (seja ele o Ministério do Trabalho ou a Justiça). 

Vivemos atualmente uma situação contraditória, fruto da Constituição Federal que no primeiro 

item do artigo 8º diz que é livre a associação sindical, ou seja, temos liberdade. Porém, logo em 

seguida, o segundo item diz que é vedada a constituição de mais de um sindicato por categoria 

ou base territorial, no mínimo um município, ou seja, temos UNICIDADE sindical. Só que essa tal 

de UNICIDADE sindical vem fazendo com que tenhamos a fundação de mais de 2 sindicatos por 

dia no Brasil, a grande maioria deles sem representatividade e com a única exclusiva função de 

dividir os atuais sindicatos existentes e cobrar o imposto sindical. 

Os desmembramentos de bases sindicais ou a criação de sindicatos de categoria dentro da 

mesma categoria, vêm sendo feitos sem nenhuma consulta à maioria dos/as trabalhadores/as, 

os/as reais e únicos/as interessados/as. 

Quando defendemos a LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL não estamos defendendo a pulverização 

das entidades sindicais; ao contrário, defendemos a UNIDADE dos/as trabalhadores/as em 

entidades sindicais cada vez mais fortes e mais representativas. Mas, essa unidade tem que ser 

fruto da decisão dos/as próprios/as trabalhadores/as e não imposta pela Lei, que como estamos 

vendo, tem servido apenas para dividir ainda mais os/as trabalhadores/as. 
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Por isso, em virtude da instituição da Portaria 186, é tarefa central da CUT, em todos os âmbitos, 

e de todas as entidades manter ação de acompanhamento e incentivo à sindicalização; mapear 

e buscar contato para filiação à CUT de sindicatos que não sejam filiados a Central nenhuma, 

apresentando o projeto de organização e a plataforma de ação CUTista; identificar setores ainda 

não organizados e propor a fundação de sindicatos, bem como organizar oposições sindicais em 

bases de Centrais Sindicais que não representam os interesses dos/as trabalhadores/as.

No regime de liberdade sindical, devemos atuar com o conceito de REPRESENTATIVIDADE. Pode 

existir mais de um sindicato numa determinada categoria ou base territorial, mas QUEM ASSINA 

ACORDO É O SINDICATO COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE; ou seja, com maior número de 

trabalhadores/as associados/as naquela base. A DEMISSÃO DE DIRIGENTES sindicais que vem 

sendo feita pelos/as empregadores/as fere a liberdade e autonomia sindical. O artigo 522 da 

CLT, que limita o número de dirigentes sindicais com estabilidade sindical deve ser revogado. A 

liberação de dirigentes sindicais para o exercício do mandato, que é fundamental para a democracia 

e a liberdade sindical, deve ser deliberada pelos/as trabalhadores/as e garantida na legislação 

e nas negociações coletivas. 

Também não podemos mais conviver com as ofensivas do Judiciário contra o movimento sindical; 

especialmente do TST e STF, portanto incorporar na agenda sindical a luta pela democratização 

do poder judiciário é fundamental. 

II - O sindicato deve ser uma organização democrática 

Esse é um tema a ser aprofundado pela CUT no próximo período – independência e autonomia 

das nossas entidades sindicais de base por um lado, e a completa falta de regras mínimas 

que garantam a democracia, a transparência e a representatividade dos nossos sindicatos, por 

outro. Uma coisa não é excludente da outra. É possível e desejável manter a independência e 

autonomia, mas por outro lado, não podemos continuar convivendo com a atual situação, onde 

cada sindicato tem um mandato diferente, onde os estatutos dos nossos sindicatos ainda não 

foram completamente transformados com vistas a garantir democracia nas eleições e participação 

das bases. 

As Eleições Sindicais 

Temos assistido a uma verdadeira guerra nas eleições sindicais. A disputa com as demais Centrais 

Sindicais deve se acirrar nos próximos anos. 

Porém, vivemos também um processo acelerado de disputas internas na CUT. Algumas delas, 
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dentro das próprias correntes políticas existentes na Central, ou mesmo entre essas correntes 

políticas. Vários são os exemplos de alianças com setores de fora da CUT para tentar ampliar a 

sua hegemonia e conquistar um determinado sindicato. As razões para isso são as mais variadas: 

disputa pelo aparelho sindical, influência político-partidária ou de gabinetes de parlamentares 

nas eleições sindicais, falta de renovação nas direções sindicais, por um lado; e, por outro, 

falta de compromisso com o futuro político daqueles/as que deram a vida para a organização 

do sindicato; falta de diálogo permanente levando a disputas pessoais e não de concepção 

sindical; falta de formação político-ideológica e do coerente entendimento do papel do/a dirigente 

sindical, do sindicato, do partido político e do Governo; falta de compromisso com a ética, com 

a solidariedade e com o respeito ao/à companheiro/a. Tudo isso leva ao enfraquecimento do 

movimento sindical combativo, de luta, de massas. 

Em todas as situações de disputa, a premissa é a construção da unidade. A solução dos conflitos 

deve se dar pelo diálogo e convencimento. Toda situação de conflito que colocar em risco a 

hegemonia CUTista, a regra é a da unidade. Em caso de impasse na formação de uma chapa 

deverá ser convocada uma Convenção, que servirá de base para a construção da chapa CUTista, 

processo que deverá ser coordenado pela Estadual da CUT e pelo Ramo de atividade. 

É preciso estabelecer critérios para a Convenção Democrática CUTista. Assim, no âmbito da 

Direção Nacional, será aprofundado o debate e as proposições a fim de aprovar uma resolução no 

11º CONCUT, incluindo diretrizes de apoio às chapas CUTistas. 

Constituir um núcleo nas Estaduais de análise e apoio para eleições. 

Diretrizes para Conformação do Estatuto Classista 

Garantir que os princípios e compromissos CUTistas sejam exercitados no cotidiano dos sindicatos 

por meio de diretrizes gerais para a elaboração dos Estatutos.

A democracia, historicamente defendida por nós deve ser exercitada em todas as instâncias de 

decisão. A CUT orienta todas as suas entidades e instâncias diretivas a estimular a renovação 

dos quadros dirigentes, bem como constituir uma política de formação e qualificação dos quadros 

dirigentes, respeitando a experiência acumulada propiciando a atuação nos diversos espaços e 

fóruns da sociedade. Também é necessário conformar mecanismos para que os quadros dirigentes 

das entidades em nível estadual e nacional tenham o necessário compromisso e disponibilidade 

com o mandato, individual e coletivamente.

Por isso, os sindicatos devem estabelecer mandatos de até 4 anos para as direções. Assim, os 

atuais sindicatos filiados deverão adequar seus Estatutos até o 12º CONCUT. Os sindicatos que 
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se filiarem à CUT a partir dessa Plenária devem ter, no máximo, até duas gestões para que seus 

Estatutos sejam adequados a essa prerrogativa.

Os sindicatos devem aprofundar o debate para representar, efetivamente, os/as trabalhadores/

as terceirizados/as. Essa adequação estatutária deverá ter prazo determinado e um processo de 

transição considerando o cenário vivido pela categoria. 

As Confederações devem, no prazo até a próxima Plenária Nacional, aprofundar o debate e 

produzir resoluções para a maneira mais adequada de representação dos/as terceirizados/as, 

considerando as demandas internas e formas de contratação e negociação (contrato diferenciado) 

ou não (outra forma). 

Impulsionar a simultaneidade nas eleições da direção e representantes de base, divulgando as 

experiências existentes em nossa base. 

Aprovar as contas do sindicato em assembleia e/ou instâncias de base. 

Incorporar as organizações no local de trabalho nas instâncias de decisão. 

Avançar na organização das mulheres trabalhadoras CUTistas, garantindo as cotas de gênero de 

no mínimo 30% em todos os espaços da Central: nas direções nacionais, estaduais, em atividades 

de formação, de representação e de delegação. Atualizar o debate de cotas com o objetivo de criar 

mecanismos que garantam a plena aplicação desse critério como também garantir a presença e 

a manutenção das mulheres CUTistas em todos os espaços. Ampliar essa política em todas as 

estruturas horizontais e verticais e exigir que seja cumprida como princípio estatutário. 

As mulheres têm que ter condições objetivas de tocar seu trabalho, estar nos espaços de poder, 

principalmente da Central. Significa garantir condições para que as mulheres, além de estarem 

presentes em Secretarias/Diretorias de Mulheres, também ocupem os cargos com mais poder 

de decisão: presidência, secretaria geral e tesouraria. Garantir mecanismos que viabilizem a 

participação das mulheres como, por exemplo, creches em todos os espaços e atividades da CUT. 

Garantir processo permanente de formação sindical para forjar novas lideranças possibilitando a 

participação da base na vida do sindicato. 

Conduzir os processos eleitorais com total democracia, transparência e ampla divulgação, 

respeitando a necessidade de renovação, de representação das minorias e das diferenças de 

pensamento, como também o espaço para o debate aberto e amplo das diferentes propostas, 

prevalecendo sempre a vontade da maioria. 

A eleição de delegados/as para Plenárias deve ser realizada em assembleia ou instâncias de base.
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III - O sindicato deve se organizar pela base 

A categoria organizada a partir dos locais de trabalho é um antídoto contra a burocratização 

das entidades. A história da burocratização dos sindicatos associa-se à concentração de poder 

nas cúpulas. Nesse sentido, a soberania das assembleias de base é um princípio fundante do 

sindicalismo combativo. 

A maioria dos nossos sindicatos de base não tem organização por local de trabalho. Com isso, há 

um distanciamento da direção dos nossos sindicatos dos/as trabalhadores/as de base. 

As transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho acontecem diariamente DENTRO 

dos locais de trabalho e na maioria das vezes nossos/as dirigentes sindicais não sabem quais os 

reais problemas vividos pelos/as trabalhadores/as. São, em sua maioria, problemas relacionados 

com o não cumprimento dos acordos e convenções coletivas, horas extras não pagas, isonomia 

salarial, assédio moral com pressão para cumprimento de metas abusivas etc. 

Por isso, a principal tarefa da nossa estratégia sindical no próximo período é fazer com que 

os nossos sindicatos de base coloquem como centro, como prioridade da sua ação sindical A 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL DOS/AS TRABALHADORES/AS A PARTIR DOS LOCAIS DE TRABALHO. 

Temos várias experiências interessantes nos nossos sindicatos: as CSE - Comissões Sindicais 

de Empresa, os SUR - Sistema Único de Representação – envolvendo as Cipas e a representação 

sindical, os Conselhos de Representantes de Escola na educação; a eleição direta de Representantes 

Sindicais nos locais de trabalho. Não podemos mais olhá-las dizendo que se trata de uma minoria da 

classe trabalhadora que tem condição de implementá-las. E que a alta rotatividade, a descentralização 

dos/as trabalhadores/as em centenas de locais, as práticas antissindicais ou a falta de legislação 

de garantias impedem que esses exemplos sejam disseminados para toda a classe trabalhadora. 

Esses problemas existem sim, mas é preciso superá-los, bem como avaliar a partir de cada realidade 

sindical, quais as propostas concretas que podemos implementar em cada um de nossos sindicatos. 

Propostas para OLT 

A CUT desenvolverá uma campanha nacional pela aprovação de legislação que garanta a OLT no 

sistema de organização sindical brasileiro, assim como pela implantação das OLTs. 

Todos os sindicatos deverão incluir nos seus estatutos a criação da comissão sindical de empresa/

de base, ou comissão sindical por local de trabalho, ou ainda, representantes sindicais eleitos/as 

pelos/as associados/as do sindicato naquela empresa ou local de trabalho e moradia (no caso 
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da agricultura familiar), com eleições coordenadas e organizadas pelo sindicato, com o objetivo 

de fortalecer o processo de negociação permanente a partir do local de trabalho, acompanhar os 

assuntos de interesse dos/as trabalhadores/as no cotidiano, fiscalizar o cumprimento do acordo 

ou convenção coletiva de trabalho por parte da empresa etc. Isso não se confunde com o papel 

do sindicato, de negociar por ocasião da data base os termos do acordo ou convenção coletiva. 

Para tal, devem ser utilizados os dispositivos jurídicos já existentes e as convenções da OIT que 

propiciam a constituição dessas ferramentas organizativas. 

A CUT orienta que as Confederações, em cada um dos ramos de atividade, priorizem o 

acompanhamento desse processo, estabelecendo metas e prazos para que tenhamos na 14ª 

Plenária Nacional uma avaliação geral. 

IV - O sindicato deve ter independência de classe 

Defendemos o fim do imposto sindical, porém sabemos que é fundamental que o sindicato tenha 

condições financeiras de organizar a luta dos/as trabalhadores/as. 

Nesse sentido, é preciso que ao MESMO TEMPO em que se acabe com o imposto se crie a 

contribuição da negociação coletiva a ser aprovada em assembleia pelos/as próprios/as 

trabalhadores/as, sócios/as e não sócios/as do sindicato. E defendemos que os/as não sócios/

as tenham de contribuir, porque não é justo que um/a trabalhador/a não associado/a não 

contribua e tenha os mesmos direitos e conquistas do processo de negociação coletiva que um/a 

trabalhador/a que financia sua entidade sindical. 

A luta pelo fim do imposto sindical é indissociável da luta pela aprovação de uma Lei que proíba 

as práticas antissindicais e que garanta a organização dos/as trabalhadores/as a partir do 

local de trabalho. Sem o imposto, o sindicato sobreviverá das mensalidades sindicais dos/as 

sócios/as e da contribuição por ocasião da negociação coletiva. Por isso, aumentar o número 

de sindicalizados/as é fundamental para sustentação da entidade sindical. Para isso, é preciso 

que os/as dirigentes e representantes sindicais tenham livre acesso aos locais de trabalho para 

conversar e convencer os/as trabalhadores/as a se associarem aos sindicatos. 

Atualmente isso é impossível para a maioria dos sindicatos no Brasil, situação ainda agravada por 

alguns exemplos de empregadores/as que se utilizam de manobras como “fundar” um sindicato 

de trabalhadores/as ou ainda demitir/ameaçar de demissão trabalhadores/as que se filiem a sua 

entidade sindical. ESSA SITUAÇÃO TEM QUE ACABAR NO BRASIL. 

Também é preciso extinguir o poder normativo da Justiça do Trabalho. Um poder que a justiça do 
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trabalho tem hoje para acabar com o conflito entre capital e trabalho, julgando não as reivindicações 

dos/as trabalhadores/as e a intransigência dos/as patrões/oas na mesa de negociação, mas 

sim, o legítimo direito constitucional de greve, impondo multas abusivas e obrigando o retorno ao 

trabalho, ou ainda, a manutenção de um número de trabalhadores/as no trabalho, inviabilizando 

na prática o direito de greve. Sem falar na utilização dos interditos proibitórios como forma de 

impedir a organização sindical e a realização de assembleias com os/as trabalhadores/as. 

A sustentação financeira tem papel central na definição da estratégia de atualização do projeto 

organizativo da CUT e na luta pela mudança da estrutura sindical brasileira. 

As finanças, em qualquer organização sindical, devem estar a serviço da implementação do projeto 

político da entidade, definido por suas instâncias de decisão, através das resoluções aprovadas 

democraticamente em Congressos, Plenárias, Assembleias e demais instâncias deliberativas. 

Nesse sentido, a 13ª Plenária reafirma que a política e a estratégia de sustentação financeiras 

das entidades CUTistas, construída com base no princípio da liberdade e autonomia, devem se 

basear em dois pilares: 

1. Contribuição voluntária e democraticamente decidida pelos/as trabalhadores/as em 

assembleia;

2. Gestão participativa e eficiente. 

Estes critérios básicos devem orientar nossos sindicatos no desafio de superar a dependência em 

relação ao imposto sindical. Inserem-se neste contexto, a ampliação da sua representatividade 

através do fomento à organização no local de trabalho e de campanhas de sindicalização, e o 

investimento na ampliação da participação dos/as trabalhadores/as na vida do sindicato. Estas 

ações devem ser desenvolvidas de forma que o vínculo estabelecido fortaleça o comprometimento 

da base com a gestão e a sustentabilidade da entidade, e que a contribuição voluntária seja 

uma fonte de receita adequada às necessidades de uma gestão eficiente e democraticamente 

decidida. 

Por outro lado, é preciso racionalizar os descontos sindicais a que são submetidos/as os/as 

trabalhadores/as que hoje pagam, além da mensalidade ou taxa associativa, o imposto sindical, 

a taxa confederativa e a taxa assistencial. 

A CUT defende que a receita do sindicato seja resultado da mensalidade paga pelos/as associados/

as e da contribuição da negociação coletiva definida pelos/as próprios/as trabalhadores/as em 

assembleia no processo da campanha salarial e descontada de associados/as e não associados/

as, no valor de 1% do teto da remuneração anual. 
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Estabelece, ainda, a necessidade de avançar na definição de mecanismos de aperfeiçoamento da 

gestão sindical como forma de garantir racionalidade e eficiência no uso dos recursos.

V - O sindicato deve organizar o conjunto da classe trabalhadora, incluindo aqueles 
e aquelas que estão excluídos e excluídas do sistema de proteção social 

Para fortalecer a concepção sindical CUTista é necessário reafirmar a luta sindical de forma a 

representar os interesses da maioria da classe trabalhadora do nosso país, e não apenas 

daqueles/as que já estão inseridos/as no mundo dos direitos vinculados ao trabalho. O processo 

de flexibilização das relações de emprego no Brasil resultou num aumento da informalidade em que, 

hoje, metade da classe trabalhadora está no mercado informal, ou seja, sem direitos e sem acesso 

à proteção social. A exclusão social que daí decorre atinge centralmente as mulheres, a juventude 

e os/as negros/as. Excluídos/as do sistema de proteção social, também estão impedidos/as de 

exercer o direito de organização sindical, de acordo com estrutura sindical oficial brasileira. 

A organização dos/as trabalhadores/as no setor informal é um importante desafio a ser superado. 

Por isso, a CUT e os seus sindicatos devem priorizar em suas estratégias de ação a organização 

desses segmentos para ampliar a base de representação, como também, a organização e 

representatividade das domésticas no interior da CUT, com a ampliação do número de sindicatos 

filiados e a fundação onde não exista organização ainda. 

Grande parte dos nossos sindicatos ainda não representa politicamente (sabemos da dificuldade 

jurídica) os/as trabalhadores/as terceirizados/as. Longe de reforçar a terceirização como prática 

empresarial ou institucionalmente, organizar e representar os/as trabalhadores/as enquanto 

classe, sem qualquer adjetivação, é uma tarefa dos sindicatos CUTistas. A realidade demonstra 

que a opção de apenas enunciar que somos contra a terceirização tem sido insuficiente para 

barrar o seu crescimento até mesmo em setores organizados. 

Organizar e representar os/as trabalhadores/as terceirizados/as, tendo como perspectiva 

a igualdade de direitos é, sem dúvida, uma arma estratégica para desencorajar a adoção da 

terceirização por parte das empresas. Os entraves da estrutura sindical oficial, embora reais e 

reconhecidamente problemáticos, não podem continuar sendo o argumento para impedir que a 

ação sindical nos locais de trabalho, no dia a dia dos sindicatos e nos processos de negociação 

coletiva avance com iniciativas concretas em direção à igualdade de direitos. Embora se tenha o 

argumento de que muito já foi feito – e isto é verdadeiro em alguns setores – ainda é necessário 

fazer muito mais, aprimorar as estratégias e incorporar, de fato, a terceirização como frente de 

ação prioritária nos sindicatos. 
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A maioria da juventude trabalhadora brasileira está ocupada em tarefas precarizadas. Não 

conseguiremos organizá-la e representá-la se permanecermos limitados/as aos que possuem 

carteira de trabalho assinada. É um exercício de atualização da prática sindical. Por isso, é 

fundamental organizar a juventude brasileira. A CUT tem um papel histórico de organizar esse 

segmento, inserindo suas demandas no plano de luta sindical. 

Outro grande desafio a ser enfrentado no próximo período é a organização dos/as trabalhadores/as 

migrantes. Definir estratégias específicas, em conjunto com nossas Confederações e Federações 

será um passo vital para o fortalecimento do sindicalismo CUTista. 

As Federações, Confederações e Ramos CUTistas 

Com raras exceções, não existe relação direta entre a construção do ramo defendido pela CUT 

e a existência dos sindicatos de base também por ramo, isto é, ainda prevalece uma visão de 

sindicatos por categoria, cada vez mais fragmentados, e sem uma estratégia (mesmo que de 

longo prazo) para sua fusão visando fortalecer a organização sindical por ramo de atividade. 

Por isso, a 13ª Plenária reafirma a necessidade de avançarmos na construção dos ramos, 

garantindo a representação dos diferentes setores e ampliando o espaço e poder de negociação 

de nossas entidades nacionais. 

Temos confederações que permitiram avanços na organização nacional da categoria, como a 

Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, com a conquista do Contrato Coletivo 

Nacional; outras que avançaram no modelo de organização do Ramo, como a CNTT e a CNTSS, 

congregando diversos setores do ramo dos transportes e da seguridade social, mas que necessitam 

avançar nos processos de representação e negociação, pois possuem grandes fragilidades na 

organização de suas federações. 

Defender o princípio CUTista de LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL significa defender a UNIDADE 

dos/as trabalhadores/as em organização cada vez mais fortes e representativas. Condição 

essencial para o avanço da organização sindical por ramos, o processo de fusão implica em realizar 

esforço permanente de construção de sindicatos estaduais por ramo, fortes e representativos ou 

federações estaduais, o que não significa criar imposição legal para a fusão das entidades, mas 

sim, construir uma estratégia de médio e longo prazo. Significa lutar contra o desmembramento 

em sindicatos de categoria sem nenhuma consulta à maioria dos/as trabalhadores/as. Outra 

possibilidade deve ser a construção de federações regionais, particularmente, quando a maioria 

dos sindicatos de base, em nível nacional, está organizada por ramo e tem caráter estadual. 
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Nessa estratégia de avançar na construção do ramo, a Federação Estadual deve exercer um papel 

primordial na ampliação da organização territorial, na medida em que tem a possibilidade de 

organizar e unificar a luta dos sindicatos no Estado. Portanto, a Federação deverá investir numa 

uniformização do modelo de organização dos seus sindicatos de base através de um processo 

de padronização dos estatutos norteados pelos princípios CUTistas, com mecanismos de 

fortalecimento da democracia interna, garantindo a ampliação da participação dos trabalhadores 

e trabalhadoras, através da constituição de organizações nos locais de trabalho com enraizamento 

dos sindicatos na base, através da unificação de data base e consequente fortalecimento do 

poder de negociação e de luta dos sindicatos. Estas mudanças poderão garantir, na prática, o 

fortalecimento da organização sindical da categoria no nível estadual e a afirmação da identidade 

e da unidade CUTista. 

Um plano de atualização da estrutura vertical deve partir da consolidação das Federações como 

instância de organização, unificação, representação e negociação do setor no Estado permitindo, 

no médio e longo prazo, fortalecer o papel dos sindicatos de base e avançar na organização 

por Ramo de Atividade a partir de Confederações que representem os diferentes setores de um 

determinado ramo de atividade econômica. 

A realidade organizativa atual reflete a diversidade e a riqueza das experiências dos diferentes 

ramos CUTistas. Ainda que a organicidade possa constituir-se em meta permanente na estratégia 

de fortalecimento da CUT, na situação atual pode acarretar perdas consideráveis para a unidade 

dos/as trabalhadores/as na base, na medida em que importantes sindicatos, cuja atuação política 

se submete à direção CUTista, não se encontram alinhados à Central. 

Hoje está em discussão a possibilidade de permitir a filiação de sindicatos que não sejam filiados à 

CUT. À medida que nossos dirigentes vislumbrem a possibilidade em aceitar o ingresso ou permanência 

de sindicatos não filiados nas federações orgânicas, podemos até aumentar a base de representação 

e o poder de negociação por corporativismo, porém, prejudicamos a estratégia de longo prazo.

No último período, a CUT investiu em algumas experiências de confederações com a participação 

de federações CUTistas e não CUTistas. Opção política feita num dado momento da conjuntura, 

estas entidades do setor químico, do vestuário e da construção civil não têm tido um avanço 

efetivo no papel de negociação, não se orientam pelos princípios CUTistas e têm no imposto 

sindical o seu principal pilar de sustentação. Nesse sentido, a CUT se posiciona pelo fim da 

organização de confederações e federações com outras centrais sindicais e orienta as entidades 

nacionais e estaduais a reverem sua estratégia de organização e consolidação.

Para avançar na conformação da sua estrutura vertical, decide constituir um espaço nacional 
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dos macrossetores para debater políticas gerais e comuns, com periodicidade trimestral visando 

elaborar uma proposta final de organização setorial para o 12º CONCUT efetuando uma avaliação 

parcial na 14ª Plenária Nacional. Esse processo deverá, necessariamente, incluir propostas para 

rurais, aposentados/as, comunicação, setor público, municipais e profissionais liberais.

Por outro lado, as Federações e Confederações orgânicas devem aprofundar o debate sobre 

filiação à CUT de todas as suas entidades até o 11º CONCUT. E a CUT recomenda que as 

Federações e Confederações oficiais que conquistamos ao longo da história sejam transformadas 

em Federações de ramo, aproveitando as oportunidades de liberdade para entidades de 2º e 3º 

graus dadas pela Portaria 186. 

Os rurais da CUT

A CUT continuará fortalecendo a sua organização e representação sindical no campo, reconhecendo 

a diversidade existente de organizações, que representam os agricultores e as agricultoras 

familiares, os assalariados e as assalariadas rurais. 

A CUT avançará na organização dos trabalhadores assalariados e assalariadas rurais, em 

organizações diferenciadas, garantindo um debate democrático e ampla participação dos/as 

trabalhadores/as. 

A CUT deve continuar fortalecendo a Coordenação nacional dos/as CUTistas no Campo, como 

espaço de debate e propostas para avançar na construção de alternativas para a organização 

dos rurais CUTistas. Esse processo é importante, sobretudo neste momento em que no campo 

brasileiro vem se ampliando a disputa de representação por outras centrais sindicais. Outra 

iniciativa necessária é a ampliação das nossas relações com outras organizações do campo que 

tenham afinidade com o projeto político-organizativo da nossa Central. 

A Executiva Nacional da CUT em conjunto com a Coordenação Nacional dos CUTistas no Campo 

organizará um debate interno sobre a organização dos/as trabalhadores/as rurais assalariados/

as e da agricultura familiar, com uma ampla participação, tendo em vista o fortalecimento da CUT 

no campo. Esse debate deve ser realizado em 2012.

Trabalhadores/as domésticos/as

Além de intensa luta pela ratificação da Convenção 189 da OIT, a CUT juntamente com o ramo 

deve priorizar o trabalho de regularização das entidades sindicais de trabalhadoras domésticas, 

bem como garantir um processo formativo sobre a Concepção Estrutura e Prática Sindical, e 

especialmente, de Negociação Coletiva, preparando a categoria para possíveis enfrentamentos 

quando da aprovação da Convenção. 
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Além disso, intensificar negociação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre projetos 

como o do Trabalho Doméstico Cidadão; potencializar a participação no Grupo de Trabalho da 

Rede CERTIFIC, que discute PROEJA/FIC para as trabalhadoras domésticas, de modo a garantir 

a metodologia preconizada por nossa central, para que a mesma possa se tornar uma política 

pública; e intensificar a luta pela equiparação de direitos aos/as trabalhadores/as domésticos/

as constantes no artigo 7º da Constituição Federal.

As Estaduais da CUT 

As disputas sindicais e por um modelo de desenvolvimento inclusivo e democrático coloca para 

as Estaduais da CUT uma responsabilidade e um papel inigualável no próximo período. A criação e 

fortalecimento das Regionais da CUT é um exemplo de como fortalecer o projeto sindical CUTista.

Por isso, é preciso dotar as estaduais dos recursos políticos, financeiros e organizativos que 

propiciem que elas tenham a necessária capilaridade para consecução das estratégias 

possibilitando a CUT de se fazer presente em todo território nacional. 

Assim, será desenvolvido um plano nacional de enraizamento e interiorização estadual do Projeto 

Político-Organizativo da CUT com o objetivo de ampliar a base de representação e a negociação 

de políticas públicas em âmbito local, lastreado em diagnóstico e planejamento estratégico, 

articulando o mercado de trabalho e potencialidades de organização à realidade dos territórios. No 

Plano, devem constar a conformação de estruturas regionais solidárias, a dotação orçamentária 

e o Plano de Ação e Gestão Estadual.

Nesse plano deve constar a possibilidade de conformação de regionais da CUT com base nas 

seguintes considerações:

•	definir	a	estratégia	político-organizativa	e	área	de	abrangência	de	municípios	em	diálogo	com	

os sindicatos da sua base; 

•	 realizar	 plenárias	 territoriais	 para	 aprovação	 de	 agenda	 unitária	 de	 lutas	 e	 espaço	 de	

funcionamento, a partir das estruturas disponibilizadas pelos sindicatos filiados à CUT 

na região, considerando, prioritariamente, as demandas locais, bem como as agendas, 

campanhas e deliberações da CUT Nacional e das Estaduais da CUT; 

•	definir	representação	para	atuação	nos	espaços	político-institucionais	regionais	de	negociação	

e controle social das políticas públicas, articulando e coordenando as ações CUTistas de 

defesa e proposição das políticas públicas na região, na perspectiva de consolidar e ampliar 

direitos;
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•	organizar	coletivos	para	debater	e	encaminhar	as	políticas	estratégicas	da	CUT,	junto	aos	

sindicatos de base na região; 

•	atuar	para	a	ampliação	da	base	de	representação	pela	fundação	de	sindicatos	CUTistas,	

eleições e iniciativas de regularização dos registros sindicais, a partir do conhecimento 

prévio das Estaduais e Nacional da CUT; 

•	 realizar	 encontros	 estaduais	 das	 Regionais	 da	 CUT,	 visando	 a	 troca	 de	 experiências	

organizativas e atualização da estratégia de interiorização nos estados.

Compor uma direção estadual preparada para responder a essas demandas é fundamental. Por 

isso, deverão ser estabelecidos critérios para composição das direções estaduais, garantindo 

o compromisso com o projeto político, a representatividade, as condições de liberação e 

disponibilidade e os princípios CUTistas, até o próximo Congresso Nacional.

CUT Nacional: Direção Nacional e Executiva Nacional 

Papel político da Direção Nacional

Entre as atribuições da Direção Nacional da CUT consta garantir a aplicação política das resoluções 

da plenária e do congresso nacional, bem como aprovar políticas específicas, buscando responder 

às conjunturas política e econômica nacional. A partir do 10º CONCUT (2009) temos uma Direção 

Nacional fixa que integra representantes eleitos/as para a Direção Executiva Nacional, os/as 

representantes indicados/as pelas 27 Estaduais e pelos ramos da CUT Nacional; uma experiência 

nova que aponta a perspectiva de estreitar as relações políticas, mas merece ser avaliada e 

aperfeiçoada pelo sindicalismo CUTista. 

É preciso avançar na definição do papel da Direção Nacional, possibilitando que seus membros 

tenham participação ativa na implementação das estratégias deliberadas. 

Portanto, é preciso: 

•	Dar	 continuidade	ao	planejamento	estratégico	da	CUT	definido	em	2009,	aprimorando	e	

assegurando sua execução para potencializar a integração (nacional, estaduais e ramos), 

fortalecer a capacidade da Direção Nacional de refletir e posicionar-se estrategicamente e 

dar cumprimento às estratégias e ao Plano de Lutas; 

•	 Fortalecer	 o	 papel	 do/a	Diretor/a	Nacional	 seja	 na	Estadual,	 seja	 no	 ramo	de	 atividade	

econômica, possibilitando que sua atuação contribua para articular e potencializar a ação 

da CUT; 
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•	 Criar	 mecanismos	 que	 propiciem	 ao	 conjunto	 das	 entidades	 conhecer	 a	 estrutura,	 as	

estratégias prioritárias e o projeto político-organizativo da CUT, diferenciado em relação ao 

das outras Centrais Sindicais; condição necessária para avançar o debate que visa atualizar 

a nossa estrutura horizontal e vertical e debater as mudanças estatutárias necessárias; 

•	Aprofundar	a	reflexão	nas	reuniões	de	Direção	Nacional	para	elaborar	proposta	a	ser	apreciada	

na 14ª Plenária Estatutária.

A atualização do projeto organizativo da CUT é fundamental e estratégico nesse momento da 

conjuntura sindical no Brasil. Portanto, precisamos avançar na organização das mulheres 

trabalhadoras CUTistas. Nesse sentido devemos garantir o amplo debate sobre a paridade entre 

homens e mulheres nas instâncias da Direção e Executiva Nacional e nas Direções e Executivas 

Estaduais da CUT como também cumprir o estatuto da CUT sobre as cotas de gênero de 30% nas 

direções nacionais e estaduais das entidades orgânicas da estrutura vertical, em atividades de 

formação, de representação e de delegação.

A CUT intensificará o debate sobre a paridade entre homens e mulheres nas instâncias das 

Direções Estaduais e Nacional, a partir da 13ª Plenária, por meio de atividades especificas e 

materiais de apoio, desde a base até o nível nacional, e com isso garantir a atualização do 

mecanismo sobre a representação das mulheres nos espaços de poder, com o objetivo de garantir 

a plena aplicação desse critério, como também, garantir a presença e a manutenção das mulheres 

CUTistas na direção da Central.

Criar o Orçamento Participativo da CUT (OP-CUT). O OP na central foi aprovado na I Conferência de 

Finanças da CUT, e esta resolução foi referendada pelo 10º CONCUT. É um instrumento importante 

para definir os investimentos estratégicos, legitimar com mais vigor a autossustentação, garantir 

maior transparência administrativa e renovar com mais profundidade a cultura política sindical 

democrática. A DN aprovará o regimento e metodologia do OP-CUT.

O Papel da Formação Sindical no processo de fortalecimento da CUT

A construção da Política Nacional de Formação, desde o 2º CONCUT em 1986, foi assumida com 

uma das tarefas estratégicas no processo de consolidação do projeto político e sindical da nossa 

Central. Estruturada e organizada a partir de uma concepção classista, democrática e plural, 

constitui uma Rede Nacional que, em consonância com os princípios da CUT, consolidou-se em todas 

as regiões do país, apresentando-se como referência fundante do conjunto das ações formativas 

que são desenvolvidas pelas Secretarias de Formação das Estaduais da CUT e dos Ramos, bem 

como pelas suas Escolas Sindicais. Frente aos grandes desafios que balizarão os enfrentamentos 
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que a nossa Central terá no próximo período, tanto no que diz respeito às questões relativas ao 

Projeto de Desenvolvimento Econômico e Social, quanto no campo das relações capital e trabalho 

e, particularmente, no tocante à disputa por maior representatividade junto aos trabalhadores 

e trabalhadoras, a formação sindical terá um papel cada vez mais relevante. É a partir desta 

compreensão que a 13ª Plenária da CUT reafirma a importância estratégica da Política Nacional 

de Formação da CUT, deliberando pela continuidade da atual estratégia em âmbito nacional, bem 

como dos investimentos que a atual Direção vem proporcionando, no sentido de garantir a todos/

as os/as trabalhadores/as que se identificam com o projeto político e sindical da CUT, o acesso 

a um processo consistente de formação político-ideológica, que se consolida cada vez mais como 

um suporte essencial da prática do ser CUTista.

A CUT deverá, por meio das Secretarias de Formação e de Combate ao Racismo, criar um projeto 

de formação para capacitar lideranças, assessores e dirigentes sobre a questão racial e mulher 

trabalhadora.

Da Estratégia de Negociação Coletiva - Rumo ao contrato coletivo 
nacionalmente articulado

A CUT entende que a negociação coletiva é um espaço de negociação dos conflitos e passa 

necessariamente pelo fortalecimento da organização política e sindical e dos atores que o 

representam. Sua sustentação depende de três questões centrais: organização por local de 

trabalho; organização sindical por ramo de atividade e o reconhecimento das centrais tendo a 

representatividade destas, como diretriz. 

A negociação a partir do local de trabalho deve ser premissa para a democratização do local de 

trabalho. É no local que negociamos o dia a dia dos/as trabalhadores/ as. Para que se realizem 

negociações que avancem e democratizem as relações de trabalho precisamos de sindicatos 

fortes e representativos. 

Assim, a CUT lutará pela regulamentação da negociação coletiva e do contrato coletivo de trabalho, 

nacionalmente articulado, com garantia do direito de greve.

Emenda 45 

A emenda constitucional 45, aprovada em 2005, prevê que o dissídio coletivo de trabalho só 
poderá ser instaurado quando houver acordo entre as partes. Perde por não vir acompanhada 
dos pressupostos previstos no FNT, que é o fortalecimento da negociação coletiva, ou seja, a 
empresa não se dispõe a negociar, entra com interdito proibitório, o que é amplamente ofertado 
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pela justiça do trabalho, acompanhado do julgamento da greve, muitas das vezes, antes mesmo 
que ela aconteça. 

A CUT entende que essas questões não podem ser tratadas separadamente, ou seja, o direito 

de negociação coletiva, o direito de greve e o fim do interdito proibitório devem estar articulados 

com a nossa luta pelo direito de organização e representação sindical e o fim da intervenção do 

Estado (MTE e MPT) na organização dos/as trabalhadores/as. 

Redes Sindicais frente às Multinacionais

Também será importante, no próximo período, manter a atuação nas Redes Sindicais em 

Multinacionais, fazendo jus ao seu protagonismo no assunto em termos internacionais, estreitando 

os laços com nossas centrais parceiras e melhorando a organização dos sindicatos para lutar 

contra os malefícios da globalização. 

Por isso, potencializar o trabalho de nossas Confederações com suas FSIs (Federações 

Internacionais de Ramo) é parte integrante de nossa estratégia em busca de freio aos ataques 

por retirada de direitos e conquistas e avançar na organização e melhorias de condições de 

trabalho e salário, dando consequência ao internacionalismo proletário desde e pelas bases. 

Diante das realidades diferentes, dos objetivos estratégicos convergentes e das necessárias 

respostas imediatas, de médio e de longo prazo, se ressalta a importância de seguir 

trabalhando com muita unidade de ação. A atuação em Redes podem contribuir para negociar 

Contratos Coletivos Nacionais e contribuir para a autorreforma sindical nos âmbitos nacional 

e internacional. Por isso, potencializar o trabalho de nossas Confederações com suas FSIs é 

parte integrante de nossa estratégia em busca de freio aos ataques por retirada de direitos 

e conquistas, e para avançarmos na organização e melhorias de condições de trabalho e 

salário. Nossa ação sindical frente às multinacionais continuará sendo a de exigir a aplicação 

dos direitos fundamentais estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos 

princípios do Global Compact das Nações Unidas, nas Diretrizes para Empresas Multinacionais 

da OCDE, e na Declaração sobre as Empresas Multinacionais e a Política Social e nos demais 

convênios da OIT, em especial, o núcleo de direitos que compõe a Declaração dos Direitos 

Fundamentais do Trabalho. Estes instrumentos internacionais são importantes para promover 

Trabalho Decente e enfrentar as fusões e as reestruturações produtivas oriundas do selvagem 

processo de concentração e centralização do capital. Além disso, é possível desmascarar as 

multinacionais que promovem filantropia com o tema Responsabilidade Social, geralmente 

utilizado como estratégia de marketing. Portanto, a organização em Redes Sindicais pode 

contribuir para o cumprimento da legislação trabalhista, tributária e ambiental, e que contribua 
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para um desenvolvimento sustentável e promova a igualdade entre as pessoas, em especial, 

para a questão de gênero, raça e pessoas com deficiência. Apoiamos a atuação conjunta das 

Redes Sindicais e as FSIs atuem conjuntamente para negociar e monitorar os Acordos Marcos 

Globais (AMGs) e que os mesmos sejam estendidos à cadeia de fornecedores de matéria prima 

e de serviços, em especial, às empresas com contrato com as multinacionais. Para melhorar 

o monitoramento e eficácia apoiamos o envolvimento dos/as trabalhadores/as no processo 

de elaboração e negociação dos Acordos Marcos Globais. Devemos exercer o protagonismo 

da Central Única dos Trabalhadores na organização das Redes Sindicais nas multinacionais 

brasileiras, identificando os problemas e desenvolvendo campanhas e ações de solidariedade 

que garantam o respeito ao direito a liberdade sindical e negociação coletiva permanente 

em todos os países. Assim como é nosso o papel de organizar atos de solidariedades no 

Brasil, dando publicidade nacional e internacional e ter a iniciativa de elaborar proposta de 

Acordo Marco Global a partir das bases. Entendemos que a organização sindical, para fazer 

frente à globalização que beneficia as multinacionais, requer muita unidade sindical. As Redes 

Sindicais são instrumento para fortalecer a ação sindical local e não substitui, tampouco 

enfraquece o papel do Sindicato e da OLT. Apoiamos a elaboração de Cartas de Princípios e/

ou Estatutos das Redes que orientem a sua funcionalidade e contribuam para a unidade na 

luta. Devemos também fortalecer a campanha pela igualdade de oportunidades nos locais de 

trabalho e no movimento sindical e respeitar a cota CUTista nos encontros e atividades das 

Redes. Assim como negociar cláusulas nas convenções coletivas estabelecendo metas para 

contratações de mulheres e jovens e igualdade na ocupação dos cargos de chefias, gerentes 

e diretoria das multinacionais. Entendemos que as Redes Sindicais devem ir além da pauta 

corporativista. As bandeiras e campanhas dos Ramos, da CUT e das FSIs devem compor a 

pauta de reivindicações e de lutas.
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I – Luta pela Liberdade e Autonomia Sindical

•	A	CUT	e	suas	estruturas	verticais	e	horizontais	realizarão	intensa	campanha	de	divulgação	

dos nossos postulados históricos de defesa da liberdade e autonomia sindicais; pelo fim 

do imposto sindical e sua substituição pela taxa negocial definida democraticamente em 

assembleia de trabalhadores/as e pelo fim do poder normativo da justiça do trabalho, 

pilares históricos do corporativismo que dão sustentação a um sindicalismo de conciliação 

de classes, prevendo para março de 2012 (mês do desconto da contribuição sindical 

compulsória) um trabalho de esclarecimento em todas as bases sindicais do país.

II – Contra as Privatizações

•	Realizar	uma	Campanha	Nacional	Contra	a	Privatização	dos	Aeroportos,	em	conjunto	com	as	
entidades do setor, articulada aos movimentos sociais;

•	Lutar	em	conjunto	com	a	FUP	contra	os	leilões	do	petróleo,	defendendo	a	reconquista	do	
monopólio através de uma Petrobras 100% estatal;

•	Lutar	pela	retirada	do	PLV	21,	que	cria	a	Correios	S/A,	possibilitando	a	privatização;

•	Lutar	contra	a	privatização	e	as	concessões	da	gestão	portuária;

•	Lutar	contra	a	privatização	das	rodovias	e	pelo	fim	dos	pedágios	pagos	a	essas	empresas;

•	Continuar	a	 luta	pela	 reestatização	do	que	 foi	privatizado	 (Vale,	setor	elétrico,	 telefônico,	
ferrovias).

III – Combate à terceirização

•	Lutar	contra	todo	tipo	de	terceirização	e	precarização	dos	direitos	dos	trabalhadores/as,	por	

meio de uma ampla Campanha;

•	Exigir	a	revogação	da	lei	das	Organizações	Sociais	(OS),	que	“terceirizam”	o	serviço	público;

•	Defender	os	Hospitais	Universitários	(HUs)	com	a	retirada	do	PL	549/2009	e	PL	1749/2011;

•	Combater	as	terceirizações	e	retirar	da	Lei	8987/95,	que	trata	das	concessões,	a	permissão	

para terceirização das atividades fins do setor elétrico.

Plano de Lutas
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IV - Luta pela terra

•	Lutar	por	uma	verdadeira	Reforma	Agrária,	que	ataque	o	latifúndio	e	garanta	terra	a	quem	

nela trabalha, atualize o índice de produtividade da terra, limite o tamanho das propriedades 

e promova o assentamento imediato dos acampados/as, inclusive com ações para os 

cartórios de registro de imóveis rurais para averiguação de fraudes em escrituras públicas;

•	Lutar	pela	alteração	da	proposta	do	novo	código	florestal	que	legaliza	o	desmatamento	no	

Brasil e anistia os desmatadores!

V – Luta pela Seguridade Social

•	Intensificar	a	luta	pela	Previdência	pública	universal	e	solidária,	contra	o	PL	1992/07	e	pela	

aprovação da PEC 555/10 e 270/08, EC 20 e 41;

•	 Lutar	 pelo	 fim	 do	 fator	 previdenciário	 e	 desoneração	 da	 contribuição	 previdenciária	 dos	

patrões;

•	Lutar	pela	regulamentação	da	emenda	29,	com	emenda	ao	Projeto	306/2008,	elevando	o	

financiamento da saúde do governo federal para 10% do PIB; 

•	Intensificar	a	 luta	por	um	Sistema	Único	de	Saúde	100%	público,	com	defiinição	de	piso	

nacional; jornada máxima de 30 horas semanais; e concurso público;

•	Lutar	contra	as	PPPs	na	saúde	ou	qualquer	outra	forma	de	privatização	do	sistema;

•	 Lutar	 contra	 o	 sucateamento	 dos	 Institutos	 de	 Previdência	 dos	 Servidores	 Públicos	 nos	

Estados governados;

•	 Valorização	 dos	 profissionais,	 com	 consequente	melhoria	 na	 qualidade	 do	 atendimento,	

através da implantação de Plano de Carreira no SUS e definição do piso nacional por 

escolaridade do cargo, com jornada máxima de 30 horas semanais.

VI - Saúde do Trabalhador 

•	Reforçar	a	estratégia	de	considerar	transversalmente	a	saúde	dos	trabalhadores/as	como	

parte inseparável da defesa do Trabalho Decente e da construção do projeto político-

organizativo da Central, tendo como centro a ação sindical nos locais de trabalho, como 

também reitera as lutas por políticas públicas intersetoriais que efetivamente preservem e 

promovam a saúde dos trabalhadores;
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•	Atuar	e	garantir	o	acesso	e	a	qualidade	das	perícias	médicas,	considerando	os	critérios	

definidores de doença, incapacidade e nexo com o trabalho no prazo máximo de até 30 dias; 

instituição de uma corregedoria mista, para averiguar as denúncias contra os profissionais 

que realizam as perícias, com participação da sociedade.

VII – Atuar na Assistência Social

•	Lutar	pela	efetivação	do	SUAS	-	Sistema	Único	da	Assistência	Social	buscando	estimular,	

organizar, qualificar e fortalecer a participação de usuários e trabalhadores da assistência 

social no Controle Social;

•	 Combater	 setores	 que	 pretendem	 se	 beneficiar	 do	 SUAS,	 recorrendo	 à	 certificação	 de	

filantropia para obter isenções fiscais, que inclusive oneram a Previdência Social;

•	Garantir	 a	definição	da	carreira	da	assistência	social,	 com	ações	de	qualificação	destes	

profissionais e o estabelecimento da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUAS.

VIII – Em defesa dos Serviços Públicos e dos servidores

•	 Pressionar	 pela	 instituição	 da	 negociação	 coletiva	 permanente	 e	 direito	 de	 greve	 com	

cumprimento dos acordos firmados com os/as servidores/as federais, assim como uma 

Política salarial permanente para os servidores federais com reposição inflacionária, 

valorização do salário base e incorporação das gratificações; Data-base em 1º de maio;

•	Paridade	entre	os	servidores	federais	ativos,	aposentados	e	pensionistas;

•	Lutar	por	concursos	públicos	que	permitam	substituição	total	dos	terceirizados	no	serviço	

público federal; pelo direito dos servidores públicos federais fazerem concurso interno de 

ascensão funcional, utilizando a PEC-034, que já tramita Congresso Nacional e pela aprovação 

da PEC 206/03, que restabelece ascensão funcional para servidores que concluíram o 

curso de graduação; 

•	Lutar	contra	as	fundações	estatais	de	direito	privado;

•	Pela	retirada	dos	PLs,	MPs	e	decretos	contrários	aos	 interesses	dos	servidores	públicos	

(PLP 549/09, PL 248/98, PL 92/07, PL 1749/11 e demais proposições);

•	Combate	ao	desmonte	do	serviço	público	(Funai,	Funasa,	Ibama,	Incra,	dentre	outros);

•	Todo	apoio	à	luta	dos	policias	civis,	militares	e	bombeiros,	pelo	piso	nacional,	já	em	discussão	

na Câmara federal, em forma de PEC;
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•	Apoio	à	luta	pela	regulamentação	do	Piso	Nacional	dos	Agentes	de	Saúde	e	de	Endemias	e	

sua transformação em quadro suplementar da FUNASA;

•	Luta	pela	PEC	449/2009;

•	Defender	a	criação	de	um	plano	de	carreira	bem	como	aplicação	do	regime	estatutário	para	

os servidores de Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional; 

•	 Intensificar	 a	 luta	 pela	 aprovação	 dos	 projetos	 de	 lei	 e	 aplicação	 das	 legislações	 que	

regulamentam pisos salariais e jornada máxima de trabalho das diversas categorias que 

integram o serviço público, nas três esferas de governo.

IX – Educação

•	Lutar	por	educação	pública	de	qualidade	para	toda	a	população	deve	ser	uma	meta	de	todos	

os brasileiros, porque a educação é a base necessária para o desenvolvimento econômico, 

social, político e cultural de qualquer nação. Para isso a educação requer investimentos, infra-

estrutura, formação e valorização de seus profissionais, além de respeito e atendimento aos 

direitos dos estudantes e de suas famílias;

•	Fortalecer	a	luta	pela	aplicação	do	Piso	Nacional	do	Magistério,	respeitando	a	carreira	e	a	

luta dos educadores. Incorporar a luta pela regulamentação do ensino público e privado de 

forma a garantir condições de trabalho para os professores e de ensino – aprendizagem 

dos alunos da educação básica e superior. Garantia da elaboração de projetos político-

pedagógico, gestão democrática, salário e plano de desenvolvimento institucional para 

educação superior;

•	 Lutar	 contra	 qualquer	 política	 de	 municipalização	 do	 ensino	 no	 sentido	 de	 exigir	 a	 co-

responsabilidade dos estados e de união com a educação básica.

X - Política Econômica

•	Pelo	fim	do	Superávit	Fiscal	Primário	e	pela	revogação	da	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal;

•	Contra	a	desoneração	da	folha	de	pagamento;

•	Lutar	pela	regulamentação	do	Sistema	Financeiro	Nacional,	do	artigo	192	da	Constituição	

Federal, reservando um papel especial aos bancos públicos e ao banco central do Brasil no 

desenvolvimento regional, bem como compromissos para os bancos privados com projeto 

de lei de iniciativa popular (PL), coletando 1 milhão de assinaturas e pela realização de uma 
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Conferência Nacional do sistema Financeiro;

•	Taxar	as	remessas	enviadas	ao	exterior;

•	Intensificar	a	luta	pela	redução	da	taxa	de	juros	e	pelo	controle	sobre	o	capital	especulativo.

XI - Política Energética

•	 Desenvolver,	 em	 conjunto	 com	 a	 FNU	 uma	 Campanha	 Nacional	 da	 pela	 renovação	 das	

concessões das empresas do setor elétrico;

•	Universalizar	até	2015	o	acesso	a	energia	elétrica	em	todas	as	regiões	do	país	e	criar	regras	

de tarifa social;

•	Aprofundar	o	debate	nas	instâncias	da	CUT	sobre	a	instalação	de	usinas	nucleares	no	Brasil.

•	Defender	a	utilização	complementar	de	fontes	alternativas	(eólicas;	solar;	PCH	e	Biomassa)	

e a descentralização da malha de gasodutos para disseminar a participação do gás natural 

na matriz energética brasileira;

•	Garantia	de	controle	público	e	da	soberania	nacional	na	condução	da	política	energética	e	

da operação do sistema, fortalecendo as ações de integração energética na América Latina.

XII - Política de Saneamento

•	 Combater	 a	 privatização dos serviços de saneamento e defender o fortalecimento das 

empresas estatais e autarquias do setor bem como apoiar e fortalecer a Campanha Nacional 

da FNU contra as Parcerias Público Privadas (PPPs) no setor de Saneamento;

•	Lutar	pela	universalização	do	acesso	de	todos	os	brasileiros/as	aos	serviços	de	abastecimento	

de água e de saneamento básico em quantidade e qualidade adequadas bem como à coleta 

e adequado manejo dos resíduos sólidos, com controle social e criação dos conselhos 

municipais e estaduais das cidades e do meio ambiente, garantindo a participação dos 

trabalhadores/as, inclusive com elaboração de planos municipais de saneamento básico. 

Buscar a destinação de um percentual fixo do PIB para que se alcance a universalização dos 

serviços de saneamento em 20 anos;

•	Propor	e	articular	Conferências	Municipais,	Estaduais	e	Regionais	de	Saneamento,	tendo	

como principal objetivo a garantia do controle social, preconizado pela Lei 11.445/07;

•	Criar	nos	Estados,	em	conjunto	com entidades dos movimentos sociais, “Movimentos em 
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Defesa da Água Pública” contra a privatização;

•	 Defender	 que	 o	 Brasil	 ratifique	 a	 resolução	 da	 ONU	 que	 reconhece	 a	 água	 como	 bem	

público e direito humano fundamental e aliar-se às entidades que atuam no setor, contra a 

mercantilização e privatização da água e dos serviços de saneamento.

XIII - Direitos dos/as Trabalhadores/as

•	Intensificar	a	luta	pela	redução	da	Jornada	de	Trabalho	sem	redução	de	salários;

•	Lutar	pela	ratificação	da	Convenção	156	e	158	da	OIT	e	pela	regulamentação	do	artigo	239	

da constituição Federal;

•	 Pressionar	 o	 Governo	 Federal	 para	 Regulamentação	 da	 Convenção	 151,	 considerando,	

em especial, o vencimento do prazo determinado pela OIT e encaminhando ao Congresso 

Nacional os PLs acordados em regime de urgência;

•	Lutar	pela	alteração	do	inciso	que	exclui	os/as	trabalhadores/as	domésticas	dos	direitos	

garantidos no artigo 7º da Constituição Federal, para garantir a equiparação de direitos dos/

as trabalhadores/as domésticos/as com a ratificação da Convenção 189 da OIT;

•	Lutar	para	alteração	do	art.	522	da	CLT	para	que	toda	direção	dos	sindicatos,	federações,	

confederações e direção de centrais tenham estabilidade no emprego, inclusive os membros 

do Conselho Fiscal;

•	Reivindicar	que	o	financiamento	do	seguro	desemprego	receba	uma	contribuição	adicional	

da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da 

rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei;

•	Lutar	pela	correção	do	FGTS	pelos	índices	da	poupança;

•	 Combater	 todo	 o	 tipo	 de	 discriminação	 no	 local	 de	 trabalho	 e	 na	 sociedade	 e	 contra	 o	

assédio moral e sexual; 

•	Promover	campanha	de	“Combate	à	fraude	no	registro	da	Jornada	de	Trabalho”,	buscando	

a definição de parâmetros mínimos para a formalização do registro de trabalho, visando 
combate a possíveis fraudes no sistema.

XIV - Democracia e participação

•	 Lutar pela regulamentação do Art. 14 da Constituição Federal que trata da forma de 

democracia direta;
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•	Lutar pela democratização do judiciário brasileiro e dos Tribunais de Contas dos Estados e 

da União com acesso exclusivo através de concurso público;

•	Lutar pela instalação da Comissão da Verdade para apurar os crimes cometidos pela ditadura 

civil/militar no Brasil;

•	A CUT deve cobrar dos governos a implementação da representação dos trabalhadores nos 

conselhos de administração de todas as empresas estatais.

XV - Política Internacional

•	Retirada das tropas brasileiras do Haiti, em respeito à soberania das nações.

XVI - Outras lutas

•	Que	seja	encampada	uma	defesa	em	prol	das	camareiras	dos	hotéis,	motéis	e	outros	meios	de	

hospedagem, pois hoje são escravizadas, obrigadas a arrumarem de 20 a 30 apartamentos 

diariamente, um verdadeiro massacre contra a qualidade de vida e da dignidade dessas 

humildes trabalhadoras que se sujeitam a esta escravidão em troca de míseros salários;

•	Lutar	contra	todos	os	projetos	de	lei	que	tramitam	no	Congresso	Nacional	que	propõem	a	

alteração do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) que reduz a maioridade penal de 

18 para 16 anos;

•	Lutar	pelo	 reconhecimento	da	profissão	dos	profissionais	de	Tecnologia	de	 Informação	e	

Comunicação (TIC), objetivando melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Nessa 

luta deve estar inclusa a divisão das diversas funções através das nomenclaturas para a 

categoria;

•	Lutar	pela	Federalização	dos	crimes	contra	sindicalistas	e	militantes	no	campo	e	na	cidade	

(o caso de Anderson Luís, presidente do Sintrafrio-RJ, continua sem solução há mais de 5 

anos);

•	Lutar	pela	revisão	do	projeto	de	sucessão	e	regionalização	da	CBTU;

•	Lutar	pelo	fortalecimento	da	Pesquisa	Agropecuária	brasileira	pública	e	de	qualidade,	voltada	

ao atendimento das políticas de promoção da Agricultura Familiar, indígena e dos povos 

tradicionais e da Soberania Alimentar do país e dos povos; pela democratização da gestão 

das empresas de pesquisa e desenvolvimento agropecuário, especialmente da Embrapa e 

Emater’s, fortalecendo sua atuação internacional, especialmente na África e América Latina.



80

Lista de Siglas e Abreviaturas
ABC – Agência Brasileira de Cooperação - Ministério de Relações Exteriores do Brasil 

AMG – Acordos Marcos Globais 

ANAMATRA – Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho

APPs – Áreas de proteção permanente

ASC – Aliança Social Continental. 

BC – Banco Central

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos

CCSCS – Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul

CMN – Conselho Monetário Nacional

CMS – Coordenação dos Movimentos Sociais 

CNTSS – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social

CNTT – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes

CONAE – Conferência Nacional da Educação

CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro

COP 15 – 15ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas

COP 17 – 17ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas

CSA/TUCA – Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas / Trade 

Union Confederation of the Americas

CSC – Corrente Sindical Classista (PCdoB) 

CSE – Comissões Sindicais de Empresa 
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CSI/ITUC – Confederação Sindical Internacional / International Trade Union Confederation

CSPLP – Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa 

CTASP – Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara

DN – Direção Nacional da CUT

DRU – Desvinculação das Receitas da União 

DSL – Declaração Sociolaboral 

DT – Designação Temporária (Serviço Público)

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

Emater’s – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EPCT – Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica 

E-TEC – Escola Técnica Aberta do Brasil 

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador 

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FHC – Fernando Henrique Cardoso (ex-presidente da República – Brasil)

FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior

FNDC – Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

FNE – Fórum Nacional de Educação 

FNT – Fórum Nacional do Trabalho

FNU – Federação Nacional dos Urbanitários

FS – Força Sindical

FSIs – Federações Internacionais de Ramo
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FSM – Fórum Social Mundial 

FUNAI – Fundação Nacional do Índio

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação

FUP – Federação Única dos Petroleiros

G20 – Grupo dos 20 (19 maiores economias do mundo mais a União Europeia)

GLU – Universidade Global do Trabalho 

GT – Grupo de Trabalho

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

LGBTs – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul

MP – Medida Provisória

MPT – Ministério Público do Trabalho

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

OCDE – Organização para a Cooperação eo Desenvolvimento Econômico

OIT – Organização Internacional do Trabalho

OLT – Organização no local de trabalho

ONU – Organização das Nações Unidas

OP-CUT – Orçamento Participativo da CUT 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento

PAS – Plano de Ação Sindical 
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PCdoB – Partido Comunista do Brasil

PCH – Pequenas Centrais Hidrelétricas

PDC – Projeto de Decreto Legislativo 

PEC – Proposta de Emenda à Constituição

PIB – Produto Interno Bruto

PL – Partido Liberal

PL – Projeto de Lei Ordinária tramitando na Câmara dos Deputados

PLACOSS – Plataforma Continental de Seguridade Social da Confederação Sindical das Américas

PLC – Projeto de Lei da Câmara tramitando no Senado Federal

PLP – Projeto de Lei Complementar tramitando na Câmara dos Deputados 

PLR – Participação nos Lucros e Resultados

PLS – Projeto de Lei Ordinária tramitando no Senado Federal

PLS-C – Projeto de Lei Complementar tramitando no Senado Federal

PLV – Projeto de Lei de Conversão, do Poder Executivo

PND – Programa Nacional de Desestatização

PNE – Plano Nacional de Educação

PPA – Planos Plurianuais 

PPPs – Parcerias Público Privadas. 

PROEJA/FIC – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Jovens e Adultos, na Formação Inicial e continuada

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

PSPN – Piso Salarial Profissional Nacional

PT – Partido dos Trabalhadores
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RCL – Receita Corrente Liquida 

REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos 

Rede CERTIFIC – Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada

Rio + 20 – Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

Rio-92 – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

SDRT – Sistema Democrático de Relações de Trabalho (SDRT)

SELIC – taxas de juros definidas pelo Banco Central 

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SESC – Serviço Social do Comércio

SESI – Serviço Social da Indústria

SIGTUR – Articulação sindical dos países do Sul – Southern Initiative on Globalisation and Trade 

Union Rights

Sintrafrio-RJ – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Frios e Laticínios do Rio de Janeiro

SRI – Secretaria de Relações Internacionais 

STF – Supremo Trtibunal Federal

SUAS – Sistema Único da Assistência Social 

SUR – Sistema Único de Representação envolvendo as Cipas e a representação sindical, 

SUS – Sistema Único de Saúde

TAC – Termo de Ajuste de Conduta

TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação 

TST – Tribunal Superior do Trabalho
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TUAC – Trade Union Advisory Committee – Comitê de Assessoria Sindical - espaço de ação sindical 

na OCDE

UBES – União Brasileira de Estudantes Secundaristas – UBES. 

UNASUL – União de Nações Sul-Americanas

UNE – União Nacional dos Estudantes
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Legislação Citada

Convenções da OIT

Convenção 87 – pelo direito de Negociação Coletiva dos/as servidores/as públicos através da 

ratificação e regulamentação.

Convenção 98 – Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva. Adoção OIT: 1949 – 

Ratificada pelo Brasil em 18/11/1952.

Convenção 111 – Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação - Adoção OIT: 1958 – 

Ratificada pelo Brasil em 26/11/1965. 

Convenção 151 – Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho na Administração Pública – 

Adoção OIT: 1978 – Ratificada pelo Brasil em 15/06/2010.

Convenção 156 – Sobre a Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para Trabalhadores e 

Trabalhadoras com Responsabilidades Familiares – Adoção OIT: 1981.

Convenção 158 – Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador – Adoção 

OIT: 1982 – Ratificada pelo Brasil em 05/01/1995 – Denunciada em 20/11/1996

Convenção 189 – Sobre as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos – Adoção 

OIT: 16/6/2011.

Constituição Federal

Art. 7º: Trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social.

Art. 14: trata do exercício da soberania popular, dentre outras formas, pela democracia direta.

Art. 192: estabelece que o sistema financeiro nacional deva ser estruturado de forma a promover 

o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as 

partes que o compõem.

Art. 220 – Dispõe que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
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sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado no 

disposto da lei.

Art. 221 – Trata dos princípios a serem atendidos na produção e a programação das emissoras 

de rádio e televisão.

Art.223 – Dispõe sobre outorga e renovação de concessão, permissão e autorização 

para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da 

complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

Art. 239: dispõe que a arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração 

Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público financiem, nos 

termos da lei, o programa do seguro-desemprego e do abono salarial.

CLT

Art. 522: Trata do exercício da administração do sindicato será por uma diretoria constituída 

no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três 

membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral.

Art. 523 e 543 §§3º e 4º tratam da estabilidade provisória do delegado sindical.

Leis

Lei 8.987/95: dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 

previsto no artigo 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Lei 9.637/98: dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do 

Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção 

de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.

Lei 10.257/01: regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 

gerais da política urbana e dá outras providências.

Lei 11.107/05: dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras 

providências. Estabeleceu a gestão associada de serviços públicos. “Lei de Consórcios Públicos”.

Lei 11.445/07: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 
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6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 

1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 

outras providências.

Lei 11.648/08: dispõe sobre o reconhecimento formal das centrais sindicais para os fins que 

especifica, altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 

de 1o de maio de 1943, e dá outras providências.

Lei 11.738/09: regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais 

do magistério público da educação básica.

Decretos

Decreto 2.208: regulamenta o § 2 º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. (revogado pelo 

Revogado pelo Decreto nº 5.154, de 2004, do Governo Lula).

Portarias e Instruções Normativas

MTE: Portaria 186 (10/4/2008): define os procedimentos administrativos para o registro das 

entidades sindicais, cria um novo Cadastro Nacional – CNES e dá início a um processo de 

recadastramento. 

Instrução Normativa nº 01/2008 (MTE): dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical dos 

servidores e empregados públicos.

MEC: Portaria 1.407 (14/12/2010): Institui o Fórum Nacional de Educação.

Resoluções
Banco Central:

Resolução BACEN 3.954/2011: Altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação 

de correspondentes no País.
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Resolução BACEN 3.959/2011: Altera a Resolução nº 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, que 

dispõe sobre a contratação de correspondentes no País. “Amplia as funções dos correspondentes 

bancários, incluindo a “prestação de serviços de atividades de atendimento a clientes e usuários 

da instituição contratante”.

Proposições Legislativas

EC – Emendas Constitucionais

EC 20 Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras 

providências.

EC 29: Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo 

ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o 

financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

EC 41: Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso 

IX do § 3 do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 

15 de dezembro de 1998, e dá outras providências.

EC 45 Altera dispositivos dos arts. 5, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 

109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, 

e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. Dentre outras 

disposições, prevê que o dissídio coletivo de trabalho só poderá ser instaurado quando houver 

acordo entre as partes. 

PEC – Proposta de Emenda à Constituição

PEC 33/09 (Senado) – Acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal, para dispor sobre a 

exigência do diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para o 

exercício da profissão de jornalista. “PEC dos Jornalistas”.

PEC 34/07 (Câmara) – Dá nova redação ao art. 37 da Constituição Federal. 

Estabelece critérios para realização de concurso interno para ascensão funcional na Administração 

Pública. Altera a Constituição Federal de 1988. 
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PEC 206/03 (Câmara) – Acrescente-se o §11 ao art. 37 da Constituição Federal. Reserva 30% 

(trinta por cento) dos cargos públicos vagos para preenchimento mediante processo seletivo ou 

concurso interno, deve ser observada a escolaridade e a exigência de que a primeira investidura 

no cargo público tenha sido através de concurso público; altera a Constituição Federal de 1988. 

PEC 270/08 (Câmara) – Acrescenta o parágrafo 9º ao art. 40 da Constituição Federal de 1988. 

Garante ao servidor que aposentar-se por invalidez permanente o direito dos proventos integrais 

com paridade. Altera a Constituição Federal de 1988. 

PEC 369/05 (Câmara) – Dá nova redação aos arts. 8º, 11, 37 e 114 da Constituição.Instituindo a 

contribuição de negociação coletiva, a representação sindical nos locais de trabalho e a negociação 

coletiva para os servidores da Administração Pública; mantendo a unicidade sindical; incentivando 

a arbitragem para solução dos conflitos trabalhistas e ampliando o alcance da substituição 

processual, podendo os sindicatos defender em juízo os direitos individuais homogêneos. Proposta 

da Reforma Sindical. Alterando a nova Constituição Federal, incluindo o artigo oitavo.

PEC 386/09 (Câmara) – Altera dispositivos da Constituição Federal para estabelecer a necessidade 

de curso superior em jornalismo para o exercício da profissão de jornalista. Altera o § 1º do art. 

220 da Constituição Federal de 1988. “PEC dos/as Jornalistas”

PEC 449/09 (Câmara) – Altera o art. 40 da Constituição Federal, para instituir a aposentadoria 

especial dos servidores públicos. Fixa tempo necessário para que o servidor público, cujas 

atividades sejam exercidas sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, 

possa ter o direito à aposentadoria especial, conforme dispuser a lei. 

PEC 555/10 (Câmara) – Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Revoga o 

dispositivo da Emenda Constitucional - Reforma da Previdência , acabando com a cobrança de 

contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados (Contribuição 

de Inativos). Altera a Constituição Federal de 1988. 

PLP (Câmara) – Projeto de Lei Complementar

PLP 92/07: Regulamenta o inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal, parte final, para definir 

as áreas de atuação de fundações instituídas pelo poder público. Estabelece que o Poder Público 
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poderá instituir fundação estatal, sem fins lucrativos, nas áreas de atuação que especifica. 

Regulamenta a Constituição Federal de 1988.

PLP 248/98: Disciplina a perda de cargo público por insuficiência de desempenho do servidor 

público estável, e dá outras providências. Regulamenta o disposto no inciso III do § 1º do art. 41 

e no art. 247, da Constituição Federal de 1988.

PLP 306/2008: Dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente por Estados, 

Distrito Federal, Municípios e União em ações e serviços públicos de saúde, os critérios de rateio 

dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de governo.

PLP 549/09 – Acresce dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), para dispor sobre limites às despesas com pessoal e encargos sociais 

da União e com obras, instalações e projetos de construção de novas sedes, ampliações ou 

reformas da Administração Pública.

PLC (Projeto da Câmara no Senado);

PLC 122/2006, Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes 

de preconceito de raça ou de cor, dá nova redação ao § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e ao art. 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências. 

Criminaliza a homofobia. 

PL (Câmara) – Projetos de Lei da Câmara

PL 1.621/2007: Dispõe sobre as relações de trabalho em atos de terceirização e na prestação 

de serviços a terceiros no setor privado e nas sociedades de economia mista.

PL 1.749/11 – Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. – EBSERH e dá outras providências.

PL 1.990/07: Dispõe sobre o reconhecimento formal das centrais sindicais para os fins que 

especifica, altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, e dá outras providências. Indica o âmbito de representação e os índices 
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de representatividade das centrais sindicais, incluindo-as no repasse dos recursos provenientes 

da contribuição sindical.

PL 1.992/07: Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais 

titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o limite máximo 

para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o 

art. 40 da Constituição, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar 

denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal - FUNPRESP, e dá 

outras providências. Regulamenta o § 15 do art. 40 da Constituição Federal de 1988 - Emenda 

Constitucional nº 41, de 2003 - Reforma da Previdência.

PL 4.330/2004 Dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de 

trabalho dele decorrentes.

PL 4.622/2004, Ementa: Altera a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, para a fixação do 

conceito da modalidade operacional das cooperativas de trabalho. Cria o Fundo da Produção 

Natalina, Fundo da Produção de Descanso, Fundo de Garantia da Atividade Cooperada, que trata 

da organização e funcionamento das cooperativas de trabalho- produção e serviço, normatizando 

e definindo as verdadeiras cooperativas.

PLS (Senado) – Projeto de Lei do Senado

PLS 03/2007, Dispõe sobre as sociedades cooperativas. “Nova lei geral do cooperativismo”.

PLV – Projeto de lei de Conversão

PLV 21/2011, acresce e dá nova redação a dispositivos das Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 

1997, e 9.847, de 26 de outubro de 1999, que dispõem sobre a política e a fiscalização das 

atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis; altera o § 1º do art. 9º da Lei 

nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por 

veículos automotores; dá nova redação aos arts. 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei nº 509, de 20 de 

março de 1969, que dispõe sobre a transformação do Departamento dos Correios e Telégrafos em 

empresa pública; altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a Organização 

da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências. “Cria a Correios S/A, 

possibilitando a privatização”.
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PDC (Câmara) Projeto de Decreto Legislativo

PDC 214/2011. Susta a aplicação dos artigos 1º a 21, dos incisos I e II do artigo 22, e do inciso 

II do art. 23 da Resolução nº 3.954, 24 de fevereiro de 2011, do Conselho Monetário Nacional 

(CMN). A Resolução nº 3.954 altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de 

correspondentes bancários no país. 
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