
11º Congresso Nacional da CUT 
  
O 11º Congresso Nacional da CUT, que acontece de 9 a 13 de julho de 2012, no Transamérica 
Center Norte, em São Paulo, vai debater a conjuntura internacional e nacional, balanço, 
estratégia, plano de lutas, estatuto, eleição da Direção Executiva Nacional, da Direção Nacional 
e do Conselho Fiscal. 
  
Normas e orientações  
O Congresso Nacional e os Congressos Estaduais da CUT devem se realizar seguindo 
obrigatoriamente as diretrizes estabelecidas neste Regulamento, aprovadas pela Coordenação 
Nacional do 11º CONCUT e observando rigorosamente os termos estabelecidos no Estatuto da 
CUT. 
  
I. O Processo Congressual 
O 11º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores tem três etapas distintas, sendo 
que a primeira e a segunda etapa tem seus regimentos definidos pela Coordenação Nacional 
do 11º CONCUT. 
  
A) Primeira Etapa 
A primeira etapa foi iniciada a partir da convocação aprovada pela 13ª Plenária Nacional 
Waldemar de Oliveira, realizada de 04 a 07 de outubro de 2011, em Guarulhos, São Paulo. E se 
desenvolverá com as assembleias dos sindicatos filiados, em dia com as finanças da CUT, as 
assembléias das oposições reconhecidas, as reuniões dos conselhos ou das direções das 
entidades orgânicas ou, ainda, outras instâncias das entidades aptas a elegerem delegados/as 
aos Congressos da CUT, previstas no Estatuto da Central e neste Regulamento.  Estas deverão 
ser realizadas no período de 25 de março a 22 de abril de 2012 ou até 15 (quinze) dias do 
respectivo CECUT. 
  
Em reunião a ser realizada nos dias 21 e 22 de março de 2012, a Direção Nacional da CUT 
aprovará o texto base e autorizará a coordenação nacional a promover as inclusões ao texto 
debatidas na reunião, bem como propostas de resolução e outros temas de interesses dos/as 
trabalhadores/as da CUT.  
 
Também constará no caderno de texto base, textos denominados “contribuição ao debate”, de 
responsabilidade das tendências políticas representadas na Executiva Nacional da CUT. Estes 
textos não deverão receber propostas de emendas ou resoluções. 
  
De acordo com o Regimento Interno, que regulamentará o funcionamento da 1ª e da 2ª Etapa, 
as assembleias dos sindicatos e as reuniões dos conselhos das entidades orgânicas, 
convocados especialmente para deliberar sobre a participação nos congressos da CUT poderão 
apresentar propostas, em formato de resolução e de moções, ao texto base. 
  
As assembleias dos sindicatos e as reuniões dos conselhos das entidades orgânicas poderão 
também apresentar outras propostas de resolução sobre temas diversos de interesse dos 
trabalhadores, mesmo aqueles específicos do ramo de atividade econômica, da categoria ou 
da região correspondente à base de representação da entidade. 
  
As propostas deverão obedecer ao formato estabelecido pela Coordenação do 11º CONCUT, 
em formulário específico produzido pela secretaria geral nacional. 
  
A Coordenação do 11º Congresso Nacional da CUT é responsável pela sistematização e 
publicação das propostas de emenda e de resolução que alcançarem 20% (vinte por cento) dos 



votos nos Congressos estaduais ou reuniões dos conselhos das entidades orgânicas, a serem 
remetidas para a Coordenação do 11º CONCUT. 
  
B) Segunda Etapa 
Compreenderá os Congressos das estaduais da CUT, a serem realizados de 09 de maio a 03 de 
junho de 2012. 
 
Os Congressos das Estaduais da CUT, além de deliberarem sobre seus temários específicos, 
deverão debater o temário definido para o 11º CONCUT e poderão apresentar propostas de 
resolução, devendo aprovar ou rejeitar as emendas, resoluções e moções das assembleias dos 
sindicatos. 
  
Somente poderá ser remetida à Coordenação do 11º CONCUT a emenda ou proposta de 
resolução e de moção que for submetida à discussão e votação e que alcançar 20% (vinte por 
cento) dos votos nos congressos estaduais. A Coordenação do 11º CONCUT é responsável pela 
sistematização e publicação das emendas, propostas de resolução aprovadas nos Congressos 
Estaduais a serem remetidas para a terceira etapa. A Coordenação do Congresso não 
considerará propostas que não passarem pelo processo de discussão e votação dos respectivos 
Congressos estaduais. 
  
Recomendamos às instâncias a trabalharem com conteúdos mais qualificados no processo de 
debates das 1ª e 2ª etapas priorizando a construção de propostas de resoluções a serem 
encaminhadas ao 11º CONCUT. 
  
C. Terceira Etapa 
  
Compreenderá os debates do 11º CONCUT no período de 09 a 13 de julho de 2012. Os/as 
delegados/as credenciados/as para participarem da plenária final do 11º CONCUT, discutirão 
as propostas de emendas e resoluções ao texto base constantes do caderno específico 
produzido sob a responsabilidade da coordenação nacional do 11º CONCUT. 
  


