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São Paulo, 17 de dezembro de 2009. 

 

Às 

Estaduais da CUT, Estrutura Vertical e Entidades Filiadas. 

 

 

Assunto: Resolução da Executiva Nacional da CUT. 

 

 

Resolução da Executiva Nacional – 17 de dezembro de 2009. 
 

 
2009 – um ano de intensas mobilizações 

 

 O ano de 2009 iniciou sob a pressão da crise financeira internacional, a crise do capitalismo construída na 
liberalização financeira e comercial neoliberal, pela implementação em vários países do mundo, inclusive no Brasil 
com FHC/PSDB/DEM, das políticas neoliberais do Consenso de Washington. A militância cutista saiu às ruas para 
dizer: “os/as trabalhadores/as não vão pagar pela crise”. 

 Contra o processo de diminuição dos investimentos da iniciativa privada, o aumento das demissões e as 
propostas patronais, com a Fiesp à frente, de reduzir direitos e salários, a CUT atuou no sentido de pressionar os 
governos federal, estaduais e municipais, para ampliar o orçamento das políticas públicas, os investimentos em 
infra-estrutura, a exemplo do PAC, como também exigir que os empréstimos públicos à iniciativa privada fossem 
obrigatoriamente acompanhados de contrapartidas sociais com manutenção de empregos e direitos, além do 
cumprimento dos acordos firmados com as entidades dos servidores públicos.  

 Recusamos qualquer debate oportunista que, a pretexto da crise, buscasse ampliar os lucros e envolvesse 
retirada de direitos, como a suspensão do contrato de trabalho e a redução de salários. Demonstramos que a 
saída para crise é o crescimento econômico com valorização do trabalho, distribuição de renda, inclusão social e 
participação popular. 
 O nosso 10º CONCUT, no mês de agosto, reunindo mais de 2.400 delegados/as de todos os estados e 
ramos, foi um importante momento de reflexão de nossa estratégia, para potencializar o debate sobre a 
importância do Estado e das políticas públicas, para construir iniciativas que resultem em criação de um modelo 
de desenvolvimento alternativo ao hegemônico, com a redução dos juros e da jornada de trabalho sem redução 
de salários, de maiores investimentos em políticas públicas e na reforma agrária. 

 A 6º Marcha da Classe Trabalhadora, realizada em 11 de novembro de 2009, reforçou o protagonismo da 
militância cutista: dos 50 mil manifestantes, mais de 30 mil eram cutistas! Definimos seis eixos unificados com as 
demais Centrais Sindicais: exigir que o Congresso aprove o PL 01/07, que efetiva a política de valorização do 
salário mínimo; novo marco regulatório para o petróleo, que garanta soberania nacional sobre a exploração e o 
seu uso, destinando-os a políticas públicas de combate às desigualdades sociais e regionais; atualização dos 
índices de produtividade da terra e aprovação da PEC 438/01 contra o trabalho escravo; ratificação das 
Convenções 151 e 158 da OIT; aprovação do PL sobre a regulamentação da terceirização e combate à 
precarização nas relações de trabalho e, principalmente, redução da jornada sem redução do salário. Após o ato 
conjunto de encerramento, em frente ao Congresso Nacional, a CUT organizou um grande protesto em frente ao 
STF contra o interdito proibitório. 
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 Foi também uma iniciativa vitoriosa o acampamento realizado nos dias 09 e 10 de novembro, 
antecedendo a Marcha, e que viabilizou a realização de panfletagens, pressão aos parlamentares no aeroporto e 
ato público em frente à CNI, sobre o FAP – fator acidentário previdenciário. Contudo, as nossas reivindicações 
apresentadas na 6ª Marcha, como também outras reivindicações das nossas entidades cutistas, ainda estão 
pendentes, o que reforça a necessidade de mantermos e ampliarmos a pressão. 

 

Desafios 2010 

 

Mobilizações do próximo período 

 

 O primeiro semestre de 2010 deve representar um momento de intensa pressão sobre o Congresso 
Nacional. Somente assim será possível que a redução da jornada de trabalho sem redução de salários e o 
conjunto das reivindicações das Entidades Cutistas sejam atendidas, como também para que possamos impedir as 
votações que visem retirar direitos da classe trabalhadora. Neste sentido, para organizar e intensificar nossa 
mobilização no período, a Executiva Nacional delibera: 

 

a) Nos meses de março e abril de 2010, realizar acampamentos em Brasília, tendo pelo menos 200 

sindicalistas cutistas por semana, com plantão no aeroporto, visita aos gabinetes, atos públicos e 

panfletagens. A Confederação Nacional dos Metalúrgicos – CNM/CUT, em sua plenária nacional de 

novembro de 2009, já deliberou pela presença de no mínimo 01 ônibus por semana. A Executiva Nacional 

da CUT propõe que os demais Ramos e Estados definam cotas de participação no acampamento; 

b) Nas Estaduais da CUT e Ramos, realizar plenárias de mobilização, entre janeiro e fevereiro, para organizar 

as mobilizações do primeiro semestre, como também a participação no acampamento de Brasília; 

c) Incorporar os movimentos sociais nos debates e nas mobilizações; 

d) Organizar visitas aos/as deputados federais e senadores, na sua cidade de origem, para levar a posição da 

CUT sobre os benefícios da redução da jornada, cobrar dos/as parlamentares sua posição quanto à PEC 

231 e sobre projetos de interesse da classe trabalhadora. Lembrar que esta posição será amplamente 

divulgada pela CUT; 

e) Instalar placar nas capitais e outras cidades, em praça pública, divulgando a posição dos/as 

parlamentares.  

f) Realizar no início de abril um Dia Nacional de Lutas, com mobilizações, caminhadas, panfletagens e 

paralisações. 

 

Disputa de Projetos – nossa Plataforma 

 

 O ano de 2010 será um momento de intensa disputa de projetos. As implicações da crise mundial no 
mundo do trabalho nos impuseram a tarefa de “enfrentar a crise ampliando a luta de classe e organizando a 
transição para um novo modelo de desenvolvimento, e o desafio de buscar alternativas para sua superação na 
consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável, soberano e democrático.  

 Assim, o conjunto das entidades cutistas deve se preparar para essa disputa, por meio da formulação de 
propostas, especialmente de políticas públicas, no contexto do modelo de desenvolvimento defendido por nós.  
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 Portanto, uma das principais tarefas da CUT, de nossas entidades e militância, será dar conseqüência ao 
debate desenvolvido desde 2006, na Jornada pelo Desenvolvimento, conformando a Plataforma da CUT para as 
eleições 2010. A Plataforma deve se constituir no instrumento para divulgação e consolidação das nossas 
parcerias no movimento sindical e social, enraizamento das propostas e intervenção efetiva nas eleições 2010.  

 O lançamento público da Plataforma está indicado para 1º de maio de 2010. 

 

SOMOS FORTE! SOMOS CUT! 

 
DIREÇÃO EXECUTIVA NACIONAL 
CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES 
 
QUINTINO SEVERO 
SECRETÁRIO GERAL 
 
 
Anexos 
 

01. Contribuição Assistencial 
 

Após uma rápida tramitação no Senado, foi aprovado no ultimo dia 16 de dezembro de 2009 o projeto de Lei do 

Senado de numero 248/2006 que trata da cobrança da Contribuição Assistencial dos Trabalhadores.  

 

Objeto de diversas ações do Ministério Público do Trabalho, que na pratica impediam a sua efetiva cobrança, o 

projeto buscou por fim a polêmica instalada uma vez que o MPT em alguns estados agia de forma bastante dura. 

Sob o argumento de coibir abusos dos sindicatos nos índices cobrados, os termos de ajuste de conduta (TAC) 

feitos pelo Ministério impunham prazos para devolução aos não sócios através das “cartas de oposição” ou 

simplesmente a proibição da cobrança. 

 

O texto aprovado estabelece que os valores não podem ser superiores a 1% do salário do trabalhador e sua 

aprovação deve acontecer em assembléias durante o período de campanha salarial. Também foram incluídos os 

servidores públicos das três esferas; municípios, estados e governo federal, apesar da falta de uma legislação que 

regulamente a negociação coletiva no setor público. 

 

O projeto segue agora para a Câmara Federal para ser submetido à sanção desta casa, podendo neste caso sofrer 

mudanças. 

 

A Central Única dos Trabalhadores que historicamente defendeu o fim das cobranças compulsórias irá levar e 

disputar suas posições no Congresso, buscando alterar o projeto com a inclusão da proposta que acaba com o 

Imposto Sindical.  

 

Apresentamos durante os extensos debates do Fórum Nacional do Trabalho nossas posições e acatamos o 

consenso construído com as centrais que resultou em um anteprojeto de criação da Contribuição da Negociação 

Coletiva, submetida de forma democrática a aprovação dos trabalhadores. 
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O atual momento de disputa e criação de entidades sindicais, quer por desmembramento ou dissociação, só é 

possível por causa da existência do Imposto Sindical. Ampliar a capacidade arrecadatória dos sindicatos sem fazer 

o debate da representatividade das entidades e da criação de uma única e justa forma de sustentação 

democrática da estrutura sindical dos trabalhadores é, sem sombra de dúvida, dar um tiro no próprio pé. 
 

02. PLS 611/07 – Manifestação de Repúdio 
 

A exemplo do proposto pelo Projeto de Lei Complementar 01/2007, o projeto aprovado pelo Senado Federal – 

PLS 611/07, que agora será encaminhado para a Câmara dos Deputados, é um grave retrocesso que pode eliminar 

qualquer possibilidade de recuperação do serviço público brasileiro, sucateado até o limite durante os governos 

neoliberais. 

 

Sua implementação significará somente a manutenção do crescimento vegetativo da folha de pessoal, 

inviabilizando as negociações e a realização de concursos públicos com a contratação mais do que necessária de 

novos servidores, comprometendo qualquer processo - real e efetivo - de valorização e melhoria dos serviços. 

Reiteramos que a relação entre a Despesa com Pessoal e a Receita Corrente Líquida mostra que os gastos com o 

funcionalismo estão longe de representar "o grande problema" para as contas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


