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CUT: UMA CONSTRUÇÃO PAUTADA 
PELOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE E 
AUTONOMIA SINDICAL

Jacy Afonso de Melo*,  
Secretário de Organização

No dia 28 de agosto de 1983, no Pavi-
lhão Vera Cruz, em São Bernardo do Cam-
po, nascia a Central Única dos Trabalha-
dores. Reunindo as principais lideranças 
da esquerda brasileira que, naquele mo-
mento difícil da história do Brasil, resistiam 
e lutavam pela redemocratização do país e 
tinham clareza da importância estratégica 
da organização dos trabalhadores e traba-
lhadoras nesta luta, a CUT já nasceu forte 
e ousada. Baseado nos princípios que nor-
tearam o surgimento de um Novo Sindica-
lismo no Brasil, que se fortaleceu e ganhou 
expressão a partir das greves históricas 
do final da década de 70, o processo de 
construção da Central Única dos Trabalha-
dores teve também papel determinante na 
redemocratização do Brasil, resgatando a 
capacidade de mobilização popular e de-
safiando o regime militar. Neste cenário, a 
CUT se apresentava como alternativa para 
a construção de um novo modelo de orga-

nização sindical, baseado nos princípios 
da Liberdade e Autonomia Sindical, con-
sagrados na Convenção 87 da OIT, que 
constituem o alicerce da Central através 
dos compromissos fundamentais contidos 
no artigo 4º do seu Estatuto.

A história da construção da CUT é mo-
tivo de orgulho para todos nós, dirigentes 
da Central, para os nossos 3.576 sindica-
tos filiados e milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras que representamos. Não é 
à toa que a CUT é a maior e melhor cen-
tral sindical do Brasil, ela é a Central que, 
desde sua criação, está comprometida 
com a defesa dos interesses históricos e 
imediatos da classe trabalhadora, é uma 
central sindical de massa, que se organi-
za desde os locais de trabalho e que se 
pauta pela mais ampla democracia, com 
fóruns de participação solidamente cons-
tituídos a fim de garantir uma representa-
ção efetiva das suas bases.

* Foi delegado sindical no Banco do Brasil, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, presidente da CUT 
do Distrito Federal, secretário de Administração e Finanças da CUT Nacional e atualmente ocupa a Secretaria 
Nacional de Organização e Política Sindical da CUT. É diretor do DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar), representa a CUT no Conselho Curador do FGTS e no Fundo de Investimento do FGTS. Desde 2009, 
participa como conselheiro do CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social) criado pelo presidente 
Lula para debater, apresentar proposta e subsidiar o/a presidente da república nas suas decisões para a solução 
dos problemas que o país enfrenta.
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Ao contrário da proposta cutista, a es-
trutura sindical oficial no Brasil não se rege 
pelos princípios da liberdade autonomia 
sindical. Temos no Brasil uma legislação 
sindical arcaica. Em 1943, sob o Estado 
Novo de Vargas, foi promulgada a Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), re-
gulamentando as relações de trabalho e a 
estrutura sindical brasileira, criando uma 
estrutura sindical corporativista, assisten-
cialista e dependente do Estado. Esta es-
trutura, apesar de ter sofrido algumas alte-
rações na Constituição de 1988, manteve 
seus principais pilares: a Unicidade Sindi-
cal, que permite a existência de um único 
sindicato por categoria profissional orga-
nizado em uma mesma base territorial; o 
Enquadramento Sindical que determina 
que o trabalhador deve ser representado 
pelo sindicato da sua categoria profissio-
nal, segundo a Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO), definida pelo Ministé-
rio do Trabalho; a Contribuição Sindical, 
uma contribuição compulsória, conheci-
da como “imposto sindical”, cobrada de 
todos os trabalhadores e trabalhadoras 
que, independente de filiação, têm des-
contado diretamente dos seus salários o 
equivalente a um dia de trabalho por ano 
em favor da estrutura sindical oficial; por 
fim, o Poder Normativo da Justiça do Tra-
balho, que interfere na livre negociação 
entre trabalhadores e patrões. Esta estru-
tura, em resumo, impede a livre organi-
zação dos trabalhadores e trabalhadoras 
na medida em que impõe a existência de 
um único sindicato por base territorial e 
organizado por categoria, privando-os do 
direito de organizar e escolher a entida-
de que melhor os representa. O imposto 
sindical, por sua vez, impede a autonomia 
dos trabalhadores na gestão de sua entida-
de, amarrando sua sustentação financeira 
ao poder público à medida que cabe ao 
governo recolher compulsoriamente de to-
dos os trabalhadores e trabalhadoras os 
recursos para sustentação de uma estrutura 
sindical que lhes é imposta. 

A CUT, desde seu nascimento, se opõe a 
esta estrutura e luta por um novo modelo de 
organização sindical para o Brasil, onde os 
próprios trabalhadores devem decidir sobre 
as formas de organização das suas entida-
des sindicais, sem interferência do Estado. 
A CUT luta pelo fim da Unicidade Sindical 
imposta por lei, pelo fim do Poder Normati-
vo da Justiça do Trabalho e pela substituição 
do Imposto Sindical por uma contribuição 
democrática, decidida pelos próprios traba-
lhadores e trabalhadoras em assembléia, 
que chamamos de Taxa Negocial.

Tendo em vista esta realidade e a ne-
cessidade de transformar a estrutura sin-
dical brasileira, o processo de construção 
da CUT a partir dos princípios da demo-
cracia, da liberdade e autonomia sindical, 
vem avançando tanto na construção de 
uma grande articulação no campo políti-
co institucional para disputar as alterações 
necessárias na legislação, quanto em um 
constante processo interno de avaliação e 
atualização das suas estratégias visando 
consolidar seu próprio modelo organizati-
vo. A luta pela Ratificação da Convenção 
87 e pela construção de um novo sistema 
de relações de trabalho, bem como a ne-
cessidade de avançar na organização dos 
trabalhadores e trabalhadoras no local de 
trabalho, o desafio de consolidar a organi-
zação por ramos de atividade econômica, 
através de confederações e federações for-
tes, com poder de negociação, sempre es-
tiveram presentes nos debates dos nossos 
Congressos. Neste processo constante de 
reflexão e construção, é fundamental fazer-
mos uma análise profunda da conjuntura 
atual do movimento sindical brasileiro. 

A pesar do desfecho do Fórum Nacio-
nal do Trabalho durante o governo Lula, 
que resultou na construção de uma Pro-
posta de Emenda Constitucional, a PEC 
369/05, que altera substancialmente a 
estrutura sindical brasileira, mas cuja tra-
mitação encontra-se parada no Congresso, 
algumas mudanças foram realizadas no úl-
timo período. Conquistamos, em 2008, o 
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Reconhecimento das Centrais Sindicais, o 
que garantiu à CUT, na lei, o direito de 
organiza e representar a classe trabalha-
dora, oficializando o que ela já havia con-
quistado em sua história de luta. Ainda em 
2008, o Ministério do Trabalho publicou 
outras medidas que alteraram a dinâmica 
do movimento sindical brasileiro definin-
do novos critérios e procedimentos para a 
concessão de registro sindical, criando um 
novo cadastro de entidades sindicais e obri-
gando-as a efetuarem um recadastramento; 
estendendo o recolhimento e o repasse do 
imposto sindical aos sindicatos de traba-
lhadores do serviço público, cuja história 
de construção sempre foi independente da 
estrutura oficial; permitindo a existência de 
mais de uma federação e confederação 
por base territorial e por categoria e permi-
tindo os desmembramentos tanto de base 
quanto de categoria, desde que mantido o 
município sede do sindicato. 

Outra questão determinante na atual di-
nâmica do movimento sindical brasileiro é 
a extensão do repasse do imposto sindical 
para as Centrais Sindicais a partir do seu 
reconhecimento legal. Embora a CUT, as 
demais centrais e o Ministério do Trabalho 
tenham assinado um termo de compromis-
so para envio ao Congresso de um Projeto 
de Lei que estabelece o fim do imposto e a 
criação da taxa negocial, transformando o 
seu repasse às Centrais em uma condição 
transitória, esta situação tem acirrado vio-
lentamente as disputas sindicais na base. 
Todas estas alterações, se por um lado acir-
raram a disputa dentro do movimento sindi-
cal e aumentaram o controle do Ministério 
do Trabalho, por outro lado, exigem de 
nós um investimento ainda maior na nossa 
ação sindical de base. 

Neste cenário, atualizar nosso modelo 
organizativo com o objetivo de fortalecer 
a ação sindical da CUT se torna ainda 
mais urgente. Seguindo resolução do 10º 
CONCUT, a atualização e fortalecimen-
to do projeto sindical cutista a partir da 
ampliação da base de representação de-
vem orientar este processo. A CUT deverá  

investir na consolidação de uma estrutura 
que favoreça o fortalecimento dos sindi-
catos e permita avançar na ampliação da 
base de representação através da conquista 
de novos associados, aumentando os índi-
ces de sindicalização e, ao mesmo tempo, 
avançando na disputa de novos sindicatos.

É importante destacar a estratégia de-
finida na Conferência de Finanças e apro-
vada pela Direção Nacional em dezembro 
de 2008, estabelecendo que a utilização 
dos recursos extraordinários que a CUT 
passou a receber após o reconhecimento 
legal, além de financiar uma campanha 
pela extinção do próprio imposto sindical, 
deverá ter como objetivo o fortalecimento e 
a ampliação da base de representação da 
Central. Para tanto, cada estadual e confe-
deração deve elaborar um Plano de Ação 
Sindical (PAS) visando atingir este objetivo. 
A partir do diagnóstico das limitações e po-
tencialidade de sua base, do levantamento 
da situação real dos seus sindicatos, dos 
processos de disputa em andamento e do 
mapeamento dos espaços onde é possível 
avançar, tanto na estrutura horizontal atra-
vés das estaduais, quanto na estrutura ver-
tical a partir das federações e confedera-
ções, as entidades cutistas têm elaborado 
seus Planos de Ação Sindical. A experiên-
cia do PAS tem sido fundamental, incenti-
vando a prática do planejamento estratégi-
co e promovendo uma maior aproximação 
com os sindicatos, exigindo das nossas 
entidades um esforço no sentido de cole-
tivamente fazerem o diagnóstico da sua 
base, mapeando gargalos e potenciais de 
crescimento. Este processo obrigou as enti-
dades a se depararem com a necessidade 
de uma ação sindical mais eficiente diante 
das disputas que vêm ocorrendo na base 
dos nossos sindicatos: fortalecer as opo-
sições sindicais; tratar de maneira menos 
voluntarista as eleições; se informar sobre 
os procedimentos para registro sindical; 
aprofundar os conhecimentos sobre a atu-
ação do Ministério do Trabalho e dar an-
damento aos processos de regularização 
das entidades; fortalecer a organização 



Pr
oc

es
os

 d
e 

au
to

re
fo

rm
a 

si
nd

ic
al

114 

internacional dos trabalhadores; utilizar 
uma comunicação ágil e eficaz que mante-
nha não apenas a base da CUT, mas toda 
a classe trabalhadora informada; fazer in-
vestimento em infra-estrutura e novas tecno-
logias e garantir um processo constante de 
formação sindical.

Quero, finalmente, destacar a decisão 
de CUT de retomar sua histórica campa-
nha pela criação de uma contribuição de-
mocrática como base para a sustentação 
das entidades sindicais, a taxa negocial, 
aprovada democraticamente pelos traba-
lhadores; pelo Fim do Imposto Sindical e 
pela Ratificação da Convenção 87; pela 
regulamentação da Negociação Coletiva 
dos servidores públicos, pela regulamenta-
ção da organização no local de trabalho e 
por uma legislação que ponha fim às práti-
cas antissindicais. A 13ª Plenária Nacional 
aprovou a realização da campanha Liber-
dade e Autonomia Sindical – por uma nova 
estrutura sindical, será uma campanha am-
pla que tem o objetivo de dialogar com a 
sociedade sobre as proposta da CUT para 
um novo modelo sindical. A CUT continuará 
a ocupar todos os espaços de disputa e 

de articulação política na defesa destas 
bandeiras históricas que são pré-condição 
para mudar a estrutura sindical brasileira. 

A CUT tem consciência de sua respon-
sabilidade histórica com este momento 
particular que vivemos no Brasil. Este é o 
momento privilegiado da disputa por um 
novo modelo de desenvolvimento. Esta é 
a hora de avançarmos na construção de 
um Brasil que cresce e se desenvolve com 
inclusão social, com distribuição de renda, 
com eliminação da miséria, com trabalho e 
dignidade para todos os brasileiros e bra-
sileiras. Sabemos que isto só será possível 
se estivermos fortes e organizados para a 
disputa que se travará na sociedade, só 
será possível se cada trabalhador e cada 
trabalhadora tiverem consciência de seus 
direitos e estiverem dispostos a lutar por 
eles. Só será possível construir um novo 
modelo de desenvolvimento se formos ca-
pazes, enquanto maior e melhor Central 
Sindical do Brasil, de organizar e liderar 
a classe trabalhadora brasileira nesta luta. 

SOMOS FORTES, SOMOS CUT!


