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Apresentação da

CONFEDERAÇÃO INTERNACIONAL DO
TRABALHO (CIT)

4

Entre 11 e 14 de Maio de 2018,
realizou-se em Parma, Itália, o
Congresso de Fundação da CIT
(Confederação Internacional do
Trabalho). Como resultado, anunciamos com alegria a fundação
da CIT, uma organização internacional da classe trabalhadora.
A CIT reúne uma série de sindicatos locais, anarcossindicalistas
e sindicalistas revolucionários
de várias partes do mundo. Em
última análise, responde à necessidade destas organizações de
colaborarem mais estreitamente
e de trazerem uma dimensão internacional ao seu trabalho local,
de se coordenarem com os suas
companheiras e companheiros
de todo o mundo, e de tornarem
as suas lutas mais visíveis no
cenário internacional.
Nosso principal objetivo é contribuir para uma profunda transformação econômica e social
global.
A CIT entende que qualquer desenvolvimento internacional deve
basear-se numa sólida fundamentação no território de cada
sindicato, em sua localidade. A
intenção desta Internacional é
tornar-se uma ferramenta que
permita a coordenação de esforços a este nível, para facilitar
o crescimento e expansão de
suas organizações e suas lutas.

Portanto, nos próximos anos,
será tarefa da CIT incentivar o
desenvolvimento das lutas da
classe trabalhadora em todos os
cantos do planeta.
CIT e suas organizações filiadas
entendem que no mundo de hoje
há, como sempre, uma necessidade urgente de um projeto de
profunda transformação revolucionária no âmbito social,
econômico e político. Diante
do colapso ecológico, da crise
permanente do capitalismo e
da ascensão do sectarismo, do
fundamentalismo e da rejeição
da diversidade em muitas sociedades e culturas do planeta,
é evidente que são necessários
projetos de transformação radical para superar esses males.
Qualquer desenvolvimento neste
sentido só pode ser revolucionário.
No entanto, estamos longe de
afirmar que somos os únicos
atores nessa transformação.
Diante da profundidade da crise civilizatória que estamos
enfrentando, apenas um amplo
movimento, de baixo para cima
e horizontal, pode tentar abordar as mudanças necessárias. A
intenção da CIT é contribuir, na
medida de suas possibilidades,
para este desenvolvimento a
partir de nosso campo de ação,
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econômico e laboral, e convergir
a partir daí com todos os outros
atores interessados: ecologistas,
feministas, iniciativas autogestionadas, antifascistas, etc...
Para definir quem somos e o
que defendemos, o CIT e suas
organizações filiadas se dotaram de uma série de princípios
que consideramos inalienáveis,
tais como solidariedade, luta
de classes, internacionalismo,
horizontalidade e federalismo,
independência, ação direta, antifascismo, proteção ambiental,
entre outros.
A CIT acolhe todas as organizações sindicalistas revolucionárias e anarcossindicalistas
que desejam se vincular ao seu
Pacto Federativo, em torno do
qual as seções e amigos da Internacional estão agrupados. As
organizações que desejam fazer
parte dela, mas ainda não chegaram ao ponto de se constituírem
como um sindicato, podem fazêlo como Iniciativas.
Por outro lado, a CIT não reconhece as limitações impostas
pelas fronteiras estatais existentes. Portanto, a adesão a
mais de uma organização por
país é aceita, com o entendimento de que pode haver uma
infinidade de condições geográficas, culturais ou históricas em

cada caso. Ao mesmo tempo,
contempla também a associação
de organizações cujo âmbito de
implementação é multiestatal,
por qualquer razão que seja.
Em qualquer caso, todos os
sindicatos que são membros da
CIT são autônomos para decidir
com quais outras organizações
vão colaborar, inclusive em nível
internacional. Isto significa que
eles podem desenvolver relações
de trabalho com qualquer grupo
que considerem adequado,
seja ele membro da CIT ou não,
para alcançar os objetivos que
em qualquer momento sejam
necessários para desenvolver as
lutas em que participam.
Como tal, espera-se que a CIT
e as suas organizações filiadas
desenvolvam uma vasta gama de
contatos e relações num futuro
próximo. Seja com outros sindicatos que pensam da mesma
forma, mas não filiados à CIT, ou
com outras organizações que
compartilham nosso objetivo
revolucionário e princípios em
outros campos de ação.
Esperamos sinceramente que
a fundação da CIT, para a qual
fomos tão entusiasticamente,
seja um estímulo ao desenvolvimento de movimentos revolucionários e à transformação dos
trabalhadores e trabalhadoras
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do planeta. Este deve ser, sem
dúvida, o objetivo da nossa Internacional.
Convidamos todos aqueles que
partilham os nossos objetivos
e princípios a juntarem-se a nós
na tarefa de construir este movimento revolucionário e esper-

amos poder desenvolver as melhores relações de colaboração e
trabalho conjunto em um futuro
próximo.

O futuro é nosso.
O futuro somos nós.
Viva a Internacional!
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Estatutos da

CONFEDERAÇÃO INTERNACIONAL DO
TRABALHO (CIT)
APROVADO EM SEU I CONGRESSO, REALIZADO EM PARMA (ITA), NO
ANO DE 2018.
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0. PREÂMBULO
Passaram cem anos desde o início do século XX, o ponto alto do
sindicalismo revolucionário. Não
é por acaso que este foi também
o ponto culminante das lutas
operárias, tanto para a conquista
dos direitos básicos como para
a transformação revolucionária
da sociedade. Tampouco há que
insistir nas profundas mudanças que o nosso planeta sofreu
nestes cem anos em todos os
aspectos humanos, sociais e ambientais. Algumas destas transformações são especialmente
relevantes para o anarcossindicalismo e o sindicalismo revolucionário a nível global.
Por um lado, a grande maioria
das organizações que se diziam
“revolucionárias”, de uma forma
ou de outra, deixaram de o fazer.
Os sindicatos, partidos e organizações de todos os tipos adaptaram-se, na sua maioria, à situação que prevaleceu após a queda
do Muro de Berlim. O termo “revolução” desapareceu dos seus
vocabulários. Eles abandonaram
discretamente de suas práticas,
discretamente, a perspectiva de
uma transformação profunda e
radical de sua sociedade. Tornaram-se, na melhor das hipóteses, modelos alternativos de
gestão do existente. Ao mesmo

tempo, a mera possibilidade de
tal transformação foi desaparecendo do imaginário coletivo, a
tal ponto que, no início do século
XXI, foi necessário lembrar que
“outro mundo é possível”. E esta
obviedade parecia ser o auge do
radicalismo revolucionário.
Mais recentemente, o discurso
político predominante tomou
outro rumo. Desde que o sistema capitalista foi estabelecido
em todo o mundo, os seus fundamentos têm sido o patriotismo, o racismo, a xenofobia e o
isolacionismo. A crise global
do capitalismo só agravou esta
situação. É verdade que nunca
deixaram de estar presentes a
um nível telúrico nas sociedades
ocidentais. Mas, nos últimos
anos, ganharam respeitabilidade
e tornaram-se opções plausíveis
de governo, de uma forma que
seria impensável há uma década
atrás. Este fenômeno parece ser
recorrente. Políticos sem escrúpulos e demagogos têm sabido
usá-lo periodicamente para os
seus próprios fins. Mas há muito
tempo que este tipo de discurso
não era visto como tendo uma
predominância semelhante a
nível global.
Finalmente, o crescimento desenfreado das estruturas capitalistas de produção e consumo
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levou o planeta à beira do colapso ecológico, se não tivermos
já ultrapassado esta barreira. O
anarcossindicalismo e o sindicalismo revolucionário de cem
anos atrás poderiam ter tido
uma certa esperança colocada
no desenvolvimento das forças
produtivas. Agora, por outro lado,
a perspectiva que contemplamos
é a da diminuição dos recursos vitais. Água limpa e ar puro
são privilégios inatingíveis para
milhões de pessoas. As tensões
associadas aos desastres ecológicos, os atuais e os previsíveis,
prenunciam décadas de confrontação, de guerras implacáveis por
sobrevivência, em um ambiente
cada vez mais hostil.
Certamente, pode haver mais
fatores. Mas só estes três são
suficientes para apresentar um
quadro sombrio, radicalmente
diferente daquele que existia
quando nasceram as Internacionais passadas. A combinação
destes elementos é explosiva.
Permite-nos vislumbrar um
mundo distópico de fronteiras
fechadas, guerras por recursos,
nacionalismo militarista agressivo, conservadorismo intolerante,
fome... Diante do velho slogan
“revolução ou barbárie”, parece
que, tendo posto de lado a revolução, a barbárie está chegando.

No entanto, e precisamente por
tudo isto, as organizações que
se reuniram para dar forma a
esta nova Internacional, que
afirmamos ser sindicalistas
revolucionários e anarcossindicalistas, defendem sem dúvida a
necessidade, hoje e sempre, de
um internacionalismo revolucionário. Revolucionário, porque não
renuncia a usar a solidariedade e
o apoio mútuo como elementos
de transformação radical e profunda da sociedade. E internacionalista porque, enquanto tantos
países recuam em si mesmos,
nós afirmamos mais uma vez os
laços que nos unem para além
das fronteiras e nações. Estas
prerrogativas deram origem à
Internacional Anarcossindicalista fundada em Berlim em 1922,
e os seus princípios são hoje
referidos. Somente o desenvolvimento global de uma alternativa
poderosa, hoje, assim como no
passado, de acordo com essas
concepções, pode reverter o
curso destrutivo em que estamos
imersos e impedir nossa descida
à barbárie mais absoluta.
Pode ser necessário insistir, num
momento da história em que este
tipo de declarações raramente é
estigmatizado, que o nosso compromisso com estes dois princípios, revolução e internaciona-
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lismo, não é meramente formal.
Nossa firme intenção é construir
e desenvolver uma Internacional
revolucionária, de base, edificada
sobre fortes pilares locais.
Em outras palavras, entendemos
que “internacionalista” e “revolucionário” não são distinções
que possam ser outorgadas pela
participação em qualquer organização. Não são realidades com
existência prévia que alguém
possa administrar, mas devem
ser construídas diariamente no
plano material. A convergência
das lutas revolucionárias locais
através das fronteiras é o que
constrói o internacionalismo e
não o contrário. Esta convergência orgânica, descentralizada e
federalista procura dotar-se das
ferramentas necessárias para ser
eficaz, explora novos conteúdos
e formas e resulta no fortalecimento das organizações locais
que nela participam. Assim, surge a necessidade de uma Internacional formal, dentro da qual
a atividade revolucionária das
organizações afiliadas em nível
local molda o internacionalismo.
É evidente que, se não se parte
da atividade de organizações
fortemente enraizadas em determinado local, com um projeto
claramente revolucionário, qualquer pretensão de internaciona-

lismo não pode ser mais do que
uma casca oca sem conteúdo,
administrada verticalmente.
As organizações que formam
esta Internacional sabem bem
que a frente sindical no campo
do trabalho produtivo e reprodutivo não é a única necessária para
a construção de um movimento
revolucionário. Parar e inverter
a tendência para a aniquilação
em que este sistema está imerso é um processo complexo
e multifacetado, que pode ser
abordado sob muitos ângulos,
porque a transformação social
é um fim em si mesma e inclui
também a mudança cultural. Da
agroecologia ao cooperativismo
autogerido, do antifascismo e da
luta contra o patriarcado no campo do trabalho reprodutivo, ao
trabalho de apoio aos refugiados,
à libertação e partilha do conhecimento no campo da educação:
as possibilidades são tantas que
nem todas podem ser listadas.
Todas elas juntas são as que vão
formar, de forma descentralizada,
uma alternativa. Pretendemos
fazer a nossa parte, contribuindo para este processo com um
trabalho sólido e firme no nosso
campo e mantendo-nos abertos
à convergência e à coordenação
com outras forças que trabalham
na mesma direção.
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As apostas são altas. Se alguma
vez houve uma promessa de liberdade, igualdade e solidariedade, o que resta dela parece estar
a desaparecer rapidamente. A
perspectiva é assustadora. A
classe dominante não nos oferecerá uma alternativa: ela tem de
ser construída por todas e todos
nós, da classe trabalhadora, ou
não haverá futuro algum. Os tempos históricos são muito longos,
é verdade, mas as oportunidades
não podem ser perdidas indefinidamente. O momento de alcançar um internacionalismo revolucionário consistente é agora.
Talvez não haja outro mais tarde.
Da nossa parte, todas as pessoas que integram organizações
sindicalistas revolucionárias ou
anarcossindicalistas nesta internacional, nos comprometemos
a dar o melhor de nós mesmos
neste processo. Esperamos que
seja suficiente para a enorme
tarefa que empreendemos.

ração global e internacional de
sindicalistas revolucionários e
anarcossindicalistas, definida por
seus princípios e pelo seu Pacto
Federal.
1.2 A CIT é regida por sua Constituição, cuja redação foi adotada
pelo seu mais recente Congresso.

2. PRINCÍPIOS
2.1 As organizações membros
da CIT partilham e comprometem-se a respeitar uma série de
princípios inalienáveis no seu
funcionamento, tanto a nível
local como internacional, que são
considerados essenciais para
tornar possível qualquer transformação social e econômica
verdadeiramente significativa.
2.2 Os princípios da CIT estão
incorporados em seu Pacto Federativo. São eles:
- Anarcossindicalismo e sindicalismo revolucionário:
as organizações filiadas à CIT
reivindicam ser anarcossindicalistas e/ou sindicalistas revoluO futuro é nosso.
cionárias, considerando as pecuO futuro somos nós.
liaridades históricas e culturais
Viva A Internacional!
de cada contexto geográfico. Ou
seja, são organizações sindicais
que operam principalmente, mas
não só, no campo sindical, com
1. DENOMINAÇÃO E DEFINIÇÃO
um propósito revolucionário.
1.1 A Confederação Internacional
Neste sentido, entende-se que
do Trabalho (CIT) é uma fede12

sua atividade conduz ou busca a
transformação do modelo econômico, produtivo e de consumo,
de modo que responde às necessidades da população como
um todo, de acordo com critérios
de igualdade, sustentabilidade, inclusão e outros, e com os
demais princípios listados neste
Estatuto.
Cada organização filiada à CIT
define em seu campo de ação as
táticas e estratégias que considera mais adequadas para alcançar essa conquista.
Em consonância com o acima
exposto, a CIT define-se como
um sindicalista revolucionária e/
ou anarcossindicalista, uma vez
que as organizações que a compõem o são.
- Solidariedade: a principal
ferramenta para alcançar uma
transformação revolucionária
da sociedade, e a peça chave do
projeto anarcossindicalista e sindicalista revolucionário é a solidariedade, entendida como apoio
mútuo de todos os trabalhadores
entre si.
Dentro da CIT, isso se traduz na
disposição de todas as organizações filiadas em apoiar os
esforços de qualquer uma delas
no processo de transformação
revolucionária, na forma e no
tempo que solicitar. No entanto,

por vezes, pode ser difícil dar
conteúdo prático a esta solidariedade, devido a barreiras linguísticas, geográficas ou de qualquer
outro tipo. As organizações
membros da CIT expressam sua
intenção de explorar todas as
formas possíveis de manifestar
essa solidariedade, desenvolvendo não apenas ações específicas de apoio, mas dinâmicas de
trabalho conjunto que reforcem
efetivamente a atividade das organizações filiadas a nível local.
- Classe: de acordo com o exposto acima, a atividade das organizações membros da CIT busca
pôr fim ao atual sistema econômico, reprodutivo e de consumo.
Este se baseia principalmente
na exploração e maximização do
lucro e, portanto, é um obstáculo
aos interesses das trabalhadoras
e trabalhadores. Consequentemente, os patrões que exploram
outras pessoas não poderão
participar de nenhum dos níveis
da Organização.
- Internacionalismo: As organizações filiadas à CIT afirmam
a necessidade de defender a
solidariedade ativa entre todos
os trabalhadores, independentemente da nacionalidade, local de
nascimento ou residência, status
legal, etnia, credo, gênero ou
sexualidade. Assim, e de acordo
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com os princípios já enunciados,
é seu desejo estender a solidariedade a todos os membros da
classe trabalhadora onde quer
que estejam, além das barreiras
que os separam artificialmente.
Esta vontade internacionalista
está consubstanciada na própria
criação da CIT, como forma de
tornar esta solidariedade eficaz
para além das fronteiras e apesar
delas.
- Horizontalidade: as organizações filiadas à CIT são organizadas internamente com um
funcionamento horizontal, não
hierárquico, com processos de
tomada de decisão pela base,
embora, naturalmente, a forma
concreta em que esse funcionamento é incorporado em cada
caso depende da organização
em questão. Este princípio de
horizontalidade está consagrado
nos seus Estatutos, de modo que
a capacidade de decisão residirá em cada pessoa filiada nas
organizações pertencentes à CIT,
através de um processo de tomada de decisão pela base. Assim,
todas as posições gerenciais e
administrativas contempladas
nos presentes Estatutos estarão
irrevogavelmente sujeitas ao
mandato emanado das respectivas eleições.
- Federalismo: A fim de respeitar

o funcionamento horizontal e
a autonomia das organizações
membros da CIT dentro de sua
esfera de ação, a CIT adota um
princípio de funcionamento federalista. As organizações membros estão vinculadas pelo Pacto
Federativo, que define os critérios mínimos de desempenho
que devem ser respeitados por
todas elas e, ao mesmo tempo,
consagra a autonomia das organizações membros em todas as
demais matérias que transcendem esse pacto mínimo.
Este Pacto Federativo está detalhado na seção seguinte e é o
conseqüente desenvolvimento
dos princípios listados aqui.
Por conseguinte, a CIT adota a
forma e o funcionamento de uma
federação.
- Independência: a fim de garantir
sempre um escrupuloso respeito pelos princípios contidos
neste ponto e assegurar que as
ações de todas as organizações
filiadas à CIT respondam apenas aos interesses das pessoas
nelas associadas e ao objetivo
de transformação revolucionária
da sociedade, é necessário que
estas organizações e a própria
CIT permaneçam independentes
de qualquer possível condicionamento por parte de agentes externos. A CIT não terá outra fonte
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de renda além das cotas pagas
por suas organizações associadas, no valor definido de acordo
com estes Estatutos.
Pela mesma razão, a CIT não participará das eleições dos órgãos
representativos. As organizações
membros da CIT também não
devem participar de tais eleições,
tanto políticas quanto sindicais.
A fim de manter a sua independência do Estado, a CIT não permite a participação de indivíduos
pertencentes às forças repressivas do Estado (sem serem recrutados à força) ou de empresas
privadas a qualquer nível.
- Antifascismo
- Antimilitarismo
- Protecção do ambiente
- Acção direta

se desenvolve a atividade de
cada uma das organizações que
integram, ou desejam integrar, a
CIT. Em outras palavras, alguns
pontos podem ser redundantes
e desnecessários, outros inapropriados, etc. Ao mesmo tempo,
é impossível adaptar antecipadamente o Pacto Federativo a
todos os modelos sindicais e
jurídicos possíveis.
Portanto, ao exigir o cumprimento deste Pacto Federativo, as particularidades de cada contexto e
situação devem ser levadas em
conta e interpretadas em conformidade.
3.3 A interpretação do Pacto Federativo, no que se refere ao seu
cumprimento e aplicabilidade a
situações e contextos específicos, corresponde às organiza3. PACTO FEDERATIVO
ções filiadas à CIT, de acordo
3.1 Como explicado na seção
com o processo indicado para
sobre federalismo, a CIT é dota- a tomada de decisão na seção
da de um Pacto Federativo, ou
correspondente destes Estatumínimos, que estabelece uma
tos, por referendo ou no Congressérie de condições que devem
so. Esta interpretação não pode
ser cumpridas pelas organizaser feita exclusivamente pelo
ções que constituem ou desejam Secretariado ou pelo Comitê de
constituir a CIT.
Relações. Para fazer esta inter3.2 Embora os princípios sejam pretação, em todos os casos em
inalienáveis e de aplicação geral que for necessário, serão levados
e global, os pontos mais especí- em conta os critérios indicados
ficos do Pacto Federativo podem na seção correspondente para a
ser condicionados pelo quadro
adesão de organizações, mesmo
legal, sindical e jurídico em que
quando não se tratar especifica15

mente de um pedido de adesão.
3.4 O Pacto Federativo é o desenvolvimento dos princípios
listados na seção anterior e é o
seguinte:
- Qualquer organização que se
associe à CIT ou assim pretenda
fazê-lo deve ser anarcossindicalista ou sindicalista revolucionária.
- Sua estrutura interna deve ser
federal, com funcionamento
horizontal e processo decisório
interno e pela base.
- Não poderá dar o seu apoio
enquanto organização a qualquer
projeto político eleitoral, individual ou partidário.
- No que diz respeito às eleições
sindicais, nos países em que
se realizam, se deve rechaçar a
participação em qualquer organismo, órgão, processo eleitoral
ou de negociação, entidade ou
estrutura em que o princípio da
horizontalidade não seja respeitado. Ou seja, estes órgãos são
configurados como elementos
de co-gestão da empresa e não
como órgãos que atuam sob
mandato e em defesa dos interesses das trabalhadoras e
trabalhadores.
- Não se pode filiar ou de qualquer outra forma incluir membros
voluntários de forças repressivas,
sejam elas privadas ou estatais.

- A fim de manter o princípio da
independência, nos países onde
esta possibilidade existe, não
podem ser recebidas quantias
financeiras de origem privada ou
estatal para a atividade sindical
ou para o seu desenvolvimento
direto.
4. ASSOCIAÇÃO
4.1 Pode filiar-se à CIT qualquer
organização sindicalista revolucionária ou anarcossindicalista
que assim solicite, desde que
cumpra as condições indicadas
no Pacto Federativo.
4.2 A CIT não se rege em seu
funcionamento federalista e
internacionalista pela lógica dos
Estados nem reconhece em sua
estrutura divisões artificiais por
fronteiras. Portanto, pode haver
mais de uma Seção por país.
Nesses casos, será levado em
conta o parecer fundamentado
da organização já pertencente a
CIT desse país, embora isso não
constitua um veto.
4.3 Da mesma forma, uma Seção
pode ter um alcance que inclua
mais de um estado.
4.4 O número mínimo de membros para ser uma Seção da CIT
é de 75 filiados.
4.5 As organizações sindicalistas
revolucionárias ou anarcossindicalistas constituídas conforme
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o Pacto Federativo, mas que não
atinjam este número mínimo de
filiados, podem aderir à CIT como
Amigos da CIT.
4.6 Os grupos que não sejam
constituídos como tais, independentemente de seu porte, mas
que expressem sua disposição
de constituir uma organização de
acordo com o Pacto Federativo e
de colaborar com a CIT para esse
fim, poderão fazê-lo como Iniciativas.
4.7 Seções, Amigos e Iniciativas:
4.7.1 Secções:
As organizações que fazem parte
da CIT como seções podem e
devem:
- Contribuir para o trabalho de
expansão do modelo organizacional do ILC e para a realização
de seus objetivos na medida de
suas possibilidades;
- Indicar o número de participantes filiados a qualquer momento
aos órgãos administrativos da
CIT;
- Participar nos processos de tomada de decisões por consenso
e, se tal não for possível, votar de
acordo com o sistema em vigor
num determinado momento;
- Pagar a taxa correspondente ao
número dos seus membros, de
acordo com o valor estipulado
em cada momento; e
- Receber assistência financeira

do Fundo de Solidariedade, quando solicitada, em conformidade
com as disposições aplicáveis
ao seu funcionamento.
4.7.2 Amigos
As organizações que fazem parte
da CIT como Amigas podem e
devem:
- Contribuir para o trabalho de
expansão do modelo organizacional da CIT e para a realização
dos seus objetivos na medida
das suas possibilidades;
- Indicar o número de participantes filiados a qualquer momento
aos órgãos administrativos da
CIT;
- Participar com voz nos processos de tomada de decisão por
consenso, mas sem voto;
- Pagar a taxa correspondente ao
número dos seus membros, de
acordo com o valor estipulado
em cada momento; e
- Receber assistência financeira
do Fundo de Solidariedade, quando solicitada, em conformidade
com as disposições aplicáveis
ao seu funcionamento.
4.7.3 Iniciativas:
As organizações que colaboram
com a CIT como Iniciativas podem e devem:
- Contribuir para o trabalho de
expansão do modelo organizacional do ILC e para a realização
dos seus objetivos na medida
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das suas possibilidades.
Uma vez que as Iniciativas não
pagam uma taxa, não podem
acessar o Fundo de Solidariedade como um direito, como as
Secções e os Amigos podem
fazer. No entanto, podem solicitar ajuda e cada situação será
avaliada caso a caso.
4.8 Entrada de novas organizações
4.8.1 Qualquer organização que
cumpra o Pacto Federativo e tenha interesse em participar como
Seção ou Amigo na CIT deve:
- Enviar seu pedido de filiação ao
Secretariado e ao Comitê de Relações da CIT. Este pedido deve
incluir os seguintes elementos
Proposta de adesão à CIT, especificando se se aplica como
Seção ou como Amigo, o número
de membros e o campo territorial
de atuação.
- Compromisso de aceitar os
princípios e a declaração de cumprimento do Pacto Federativo da
CIT, indicando, se for o caso, os
aspectos do Pacto considerados inaplicáveis ao seu contexto
geográfico, cultural, legislativo,
sindical ou jurídico, se houver, e o
motivo.
- Cópia dos seus estatutos vigentes
4.8.2 Se a Secretaria e/ou a

Comissão de Relações detectar
erros formais no pedido ou considerar que o pedido está incompleto, devolvê-lo-á à organização
aderente para resolver esses
erros ou fornecer as informações
solicitadas no prazo de três meses, ou será considerado retirado
na sua proposta de adesão.
4.8.3 A Secretaria, através do
Comitê de Relações, processará
dentro de três meses de sua correta recepção as solicitações recebidas pelas Seções e Amigos
da CIT, acompanhadas de um relatório sobre o cumprimento por
parte da organização solicitante
de todas as condições de adesão
ou, se for o caso, quaisquer inconsistências e anomalias detectadas. Em particular, o relatório
mencionará as particularidades
do contexto geográfico, cultural,
legislativo, sindical ou jurídico
que motivam o não cumprimento
ou inadequação dos pontos do
Pacto Federativo indicados.
4.8.4 Junto com esta informação, a Secretaria processará a
convocação de um referendo
entre as Seções e Amigos da CIT,
para que se pronunciem sobre
a adesão ou não da organização requerente, de acordo com
o previsto para a convocação e
resolução de referendos.
4.8.5 A interpretação do ade-
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quado cumprimento dos pontos
do Pacto Federativo recai exclusivamente sobre as organizações membros da CIT, por meio
de referendo, e não pode ser
realizada exclusivamente pela
Secretaria ou pelo Comitê de
Relações. No momento de fazer
esta interpretação, procuraremos
aplicar um critério de maximização do potencial transformador
do sistema sindical em vigor
em cada caso. Ou seja, a forma
como a organização requerente
soube ou conseguiu desenvolver
e propor um modelo alternativo
e transformador de sindicalismo,
em sentido revolucionário, no seu
campo de ação.
4.8.6 Se a afiliação for aceita, a
organização que a solicita será
imediatamente incorporada
como uma Seção ou Amiga com
plenos direitos da CIT, sem a necessidade de um período de carência, e essa afiliação terá que
ser ratificada no próximo Congresso. Durante os primeiros seis
meses terá apenas um voto, até
que possa ser estabelecido um
número médio de contribuições
para a CIT, momento em que terá
os votos correspondentes ao seu
número médio de contribuições,
de acordo com o sistema de votação em vigor nesse momento.
Contribuirá igualmente com os

membros correspondentes para
o Comitê de Relações e para as
equipes de trabalho relevantes.
4.8.7 No caso de não aceitar-se a
adesão, o Secretariado o comunicará à organização solicitante
o motivo da negativa. A organização solicitante poderá esclarecer
os motivos pelos quais foi rechaçada dentro do prazo de seis meses e voltar a optar pela adesão
à CIT, explicando o fato.
4.9 Desfederações da CIT
4.9.1 Uma secção será expulsa
da CIT pelas seguintes razões:
4.9.1.1 Por sua própria decisão,
neste caso informará o Secretariado e o Comitê de Relações da
sua decisão e procederá imediatamente à sua retirada, após
recepção da presente comunicação pelo Secretariado.
4.9.1.2 Por falta de contribuições
de mais de um ano. Nesse caso,
após esse período de tempo
sem cotações e sem um pedido
de isenção de cotas por parte
da organização em questão, de
acordo com as disposições de
isenção de cotações, resolvidas ou não, a Secretaria exigirá
que a Seção ou o Amigo pague
as cotas atrasadas dentro de
um período de tempo razoável
compreendido por ambas as
partes, ou a Seção ou Amigo da
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CIT será desvinculada da CIT. O
Secretariado pode conceder uma
prorrogação por um período máximo de seis meses. Decorrida a
prorrogação, o Secretariado organiza um referendo para decidir
se pode ser concedida uma nova
prorrogação de seis meses.
A presente seção pode saldar
sua dívida, aceitar a exclusão
ou solicitar a isenção de cotas,
conforme previsto na isenção de
cotas. No caso da renúncia não
ser aprovada, a Seção que solicita a renúncia deverá pagar o
atraso ou aceitar a desfederação.
4.9.1.3 Porque a sua desfederação foi decidida. As razões para
a desfederação podem ser:
- Descumprimento dos princípios
da CIT e dos presentes Estatutos
e suas sucessivas alterações;
- Ação pública contra os interesses da CIT ou de qualquer de
suas Seções e/ou Amigos, e o
desenvolvimento de atividades
paralelas à CIT, arrogando-se sua
representação, sem ter mandato
para tal fim;
- Ações dentro da CIT que prejudiquem os interesses da CIT ou
de qualquer de suas Seções e/
ou Amigos ou que impeçam ou
dificultem o funcionamento adequado da CIT, ou que alterem as
relações entre seus membros; ou
roubo, fraude ou pilhagem de

bens da CIT.
4.10 Processo de desfederação
4.10.1 Qualquer Seção da CIT
pode solicitar a desfederação de
qualquer outra Seção ou Amigos
da CIT pelas razões indicadas
acima. Os Amigos, o Secretariado e o Comitê de Relações não
poderão requerer desfederações.
4.10.2 Para efetivar o pedido, a
Secção requerente transmitirá
ao Secretariado e ao Comitê de
Relações uma proposta que enumere as infrações que baseiam
o pedido de desfederação, bem
como os elementos evidenciais
disponíveis para fundamentar
esse pedido.
4.10.3 O Secretariado e o Comitê
de Relações transmitirão esse
pedido a todas as Secções e solicitarão à Secção da qual se pede
a desfederação que se pronuncie
sobre o pedido no prazo de um
mês. Esta resposta será enviada
a todas as seções e será a única
documentação apresentada a
este respeito.
4.10.4 Uma vez recebida e tramitada a resposta ou, na falta
desta, decorrido o prazo estabelecido, o Secretariado convoca
um referendo sobre a matéria,
nos termos das disposições relativas à realização e resolução de
referendos.
4.10.5 Em caso de aprovação da
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desfederação, esta terá efeito
imediato.
4.10.6 A Seção ou o Amigo
desfederado poderá recorrer da
decisão, no prazo de um mês,
fundamentando suficientemente
o recurso. Uma vez recebido o recurso, o Secretariado e o Comitê
de Relações transmitem-no a todas as Seções e Amigos e convocam um referendo sobre a matéria, nos termos das disposições
relativas à realização e resolução
de referendos. O resultado deste
referendo tem de ser ratificado
pelo próximo Congresso.
4.10.7 Após um segundo referendo, a decisão será definitiva e
não haverá recurso adicional.
4.10.8 No caso de uma cisão em
uma organização integrante, o
Congresso decidirá se uma organização, nenhuma, ou ambas
serão uma seção da CIT.

deral que rege a CIT e seu Pacto
Federativo, como expressão da
estrita autonomia de cada Seção,
poderão estabelecer relações,
estratégias ou táticas, com a
abrangência que considerarem
apropriada, com tantas organizações externas à CIT quantas
considerarem apropriadas.
5.2.2 Ao mesmo tempo, a CIT
poderá contatar, cooperar e colaborar com tantas organizações
na arena internacional quantas
julgar apropriadas ou necessárias para a defesa de seus
interesses e para promover seus
princípios, sempre respeitando
o Pacto Federativo, seja a pedido de uma Seção ou Amigo que
seja membro da CIT ou não, e se
tais organizações são Iniciativas
formais da CIT ou não.

6. TOMADA DE DECISÕES
6.1 Na CIT, as decisões serão
5. RELAÇÕES
tomadas por consenso de todas
5.1 Autonomia das Seções:
as Seções e Amigos, sempre que
As organizações membros da
possível.
CIT são autônomas entre si
6.2 Para facilitar este objetie estabelecem seus próprios
vo, quando Seções ou Amigos
propósitos, estratégias, táticas e apresentam duas ou mais prolinhas de ação, sem outro limite postas diferentes sobre o mesque não seja o respeito ao Pacto mo assunto, será criada uma
Federativo da CIT.
Comissão de Reformulação. Esta
5.2 Relações com outras organi- será composta, pelo menos, por
zações:
delegados das Seções ou Ami5.2.1 Respeitando o princípio fe- gos que tenham apresentado as
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propostas. A Comissão elaborará
um texto de consenso que incluirá os pontos de acordo de todas
as propostas apresentadas, o
consenso alcançado pelas delegações na própria comissão, de
acordo com as determinações de
suas organizações, e destacará
as diferenças irreconciliáveis detectadas entre as propostas, para
votação pelas Seções.
6.3 As Seções podem votar os
pontos que lhes forem submetidos pela Comissão de Reformulação, se for o caso, de acordo
com um sistema de votação
ponderado em função do seu
número de membros, conforme o
seguinte esquema logarítmico:

6.6 A pedido de pelo menos três
organizações membros, um acordo internacional pode ser revisto
por referendo.
6.7 Por decisão de um congresso ou referendo nacional, uma
Seção pode rejeitar acordos ou
decisões resultantes de referendos da CIT.
6.8 Os amigos da CIT não podem
participar da votação.

7. CONGRESSO
7.1 O Congresso da CIT será
composto por todas as Seções
e Amigos da CIT. É o mais alto
órgão de tomada de decisão da
CIT.
7.2 As tarefas e funções do Congresso são as seguintes:
De 75 a 424 membros: 1 voto
7.2.1 Traçar a linha estratégica
De 425 a 1.546 » : 2 votos
da CIT.
De 1.547 a 4.243 » : 3 votos
7.2.2 Efetuar uma análise de conDe 4.244 a 9.999 » : 4 votos
juntura internacional, em todos
A partir de 10.000 » : 5 votos
os seus aspectos relevantes.
7.2.3 Definir claramente as áreas
6.4 O número de contribuintes
e linhas de trabalho da CIT para o
acima referido será contabiliperíodo entre Congressos.
zado calculando a média das
7.2.4 Conceber os objetivos
contribuições de cada seção nos gerais do CIT nas suas diferentes
seis meses anteriores à data da áreas de trabalho e definir priorivotação.
dades.
6.5 Após a votação, a decisão
7.2.5 Empossar o Secretariado
é tomada por maioria de dois
e a Comissão de Relações para
terços dos votos expressos. Ou executar as tarefas necessárias
seja, em caso algum podem ser para alcançar estes objetivos.
deduzidas abstenções de voto.
7.3 Os acordos e resoluções
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adotados pelo Congresso são
vinculantes para todas as organizações filiadas, exceto no caso
previsto no Artigo 6.7.
7.4 O Secretariado convocará
os Congressos Ordinários da
CIT de cinco em cinco anos. O
Secretariado emite uma convocatória prévia, com antecedência
suficiente, na qual é concedido
um prazo de três meses para
receber propostas para a ordem
de trabalhos. Estas propostas
devem partir das seções e serem
acompanhadas de um documento que as desenvolva. Após este
período, a Secretaria preparará a
agenda do Congresso com estas
propostas, que terão o caráter de
documentos base, e um período
de seis meses será aberto para
receber das Seções as contestações e emendas ou comentários
aos documentos base.
7.5 Na mesma convocação prévia do Congresso, a Secretaria
deve convocar um referendo sobre a data e local do Congresso,
em conformidade com as disposições relativas à realização e
resolução de referendos.
7.6 Qualquer Seção pode solicitar a convocação de um Congresso Extraordinário a qualquer
momento que assim o decidir.
Os Amigos, o Secretariado e o
Comitê de Relações não podem

apresentar tal pedido. Esse pedido deve especificar e incluir:
- A razão da extraordinária convocação;
- A agenda proposta;
- As apresentações que desenvolvem os pontos da agenda
proposta e
- Toda a documentação relevante
para o caso.
A Secretaria e o Comitê de Relações transmitirão este pedido
às Seções e Amigos da CIT, e
convocarão um referendo sobre
a conveniência de se realizar
tal Congresso Extraordinário,
de acordo com as disposições
para a realização e resolução de
referendos.
7.7 Se o referendo apoiar o
pedido de convocação de um
Congresso Extraordinário, a
Secretaria deverá proceder à sua
convocação, de acordo com o
processo de convocação dos
Congressos Ordinários, mas acomodando os prazos à urgência
da convocação.
7.8 A Seção que primeiro fez o
pedido do Congresso Extraordinário será obrigada a organizar o
referido Congresso.
7.9 Participação
7.9.1 Todas as Seções e Amigos
da CIT participam do Congresso.
Tanto as Seções como os Amigos podem apresentar comuni23

cações, moções, participar em
acordos alcançados por consenso e nos grupos de trabalho ou
comissões criadas no Congresso, de acordo com as suas capacidades. Além disso, as Seções
podem votar de acordo com o
sistema de votação em vigor em
cada Congresso.
7.9.3 As Iniciativas da CIT podem
estar presentes nas sessões
plenárias dos Congressos e nas
reuniões dos grupos de trabalho
ou comissões criadas no Congresso, quando convidadas a
fazê-lo.
7.9.3 Além disso, todas as organizações e/ou grupos convidados como observadores podem
estar presentes nas sessões
plenárias do Congresso. O convite para participar do Congresso
como observador será processado através do Secretariado por
iniciativa das Seções e Amigos.
7.10 O Congresso é composto
pelas delegações nomeadas
para este fim pelas diferentes
Seções e Amigos. As delegações
colaborarão com os acordos das
respectivas Seções por escrito e
em duplicado (uma cópia para a
delegação e outra para a mesa).
Estas serão as Delegações Diretas.
7.11 Seções e Amigos também
podem enviar seus acordos por

escrito à Secretaria antes do
início do Congresso, ou entregar
seus acordos a uma delegação
que estará presente. Este último
caso constitui delegações indiretas.
7.12 As delegações diretas podem interpretar os acordos das
suas secções com base no seu
conhecimento dos mesmos e
podem negociar com as outras
delegações presentes em busca de um consenso. Para isso,
recomenda-se que os acordos
das Seções e Amigos enviados
ao Congresso especifiquem o
máximo possível os limites da
capacidade de negociação das
pessoas delegadas.
7.13 As delegações indiretas só
podem ler os acordos que lhes
foram confiados. Quando houver
dúvidas sobre a interpretação
desses acordos, eles não serão
incluídos no consenso sobre o
ponto em questão, caso isso seja
feito. As Delegações Indiretas
não terão direito a voto sobre
questões ou votações que surjam no Congresso.
7.14 Os acordos do Congresso
serão alcançados de acordo com
o que está previsto na seção de
tomada de decisões.
7.15 As sessões do Congresso
seguirão a ordem do dia. No
início de cada sessão, as Seções
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presentes escolherão a formação da Mesa do Congresso. A
sessão inaugural do Congresso
será aberta pela Secretaria, que,
após verificar as delegações
presentes, iniciará o Congresso
imediatamente passando ao
primeiro ponto que será a eleição
da Mesa (que consistirá na presidência, tomada de atas e tomada
de palavras) entre as delegações
presentes.
7.16 Terminado o Congresso,
a Secretaria enviará a todas as
Seções as atas das sessões e o
resumo dos acordos alcançados
no Congresso, dentro de três
meses. A partir do processamento das atas e dos acordos,
as Seções terão três meses para
questionar esses acordos. Estes
impugnações, se existirem, devem ser resolvidas por referendo,
convocado imediatamente após
a data limite de recepção das
impugnações, conforme previsto
para a realização e resolução dos
referendos. Uma vez resolvidos
esses desafios, a Secretaria publicará os acordos do Congresso.

dos pelo Secretariado, por iniciativa de qualquer das Seções
ou Amigos, ou nos casos automáticos previstos nos presentes
Estatutos.
8.3 Para convocar um referendo,
a Seção ou Amigo que o deseje
deverá enviar uma solicitação ao
Secretariado, que deverá incluir:
- O assunto a tratar;
- As razões da proposta ou consulta; e
- A proposta ou consulta concreta que está sendo realizada.
8.4 O Secretariado e o Comitê
de Relações transmitirão a proposta completa com o resto das
Seções e Amigos num prazo
máximo de três meses, convocando o referendo e solicitando
às Seções e Amigos que se
pronunciem sobre a consulta,
num prazo que não pode em
caso algum exceder seis meses
a contar da data da proposta ou
consulta inicial.
8.5 A Secretaria e o Comitê
de Relações podem e devem
submeter a referendo, automaticamente, todas as perguntas,
propostas ou consultas que
8. REFERENDOS
excedam o mandato recebido
8.1 O referendo, ou consulta das do Congresso, ou sobre as quais
Seções e Amigos da CIT, será a
necessitem de algum esclareforma usual de fazer acordos na cimento das Seções e Amigos,
CIT entre Congressos.
seguindo o procedimento indica8.2 Os referendos são convoca- do no ponto anterior.
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8.6 A decisão relativa ao referendo será tomada em conformidade com as disposições da seção
relativa à tomada de decisões.
8.7 Para maior agilidade orgânica, a Secretaria poderá agrupar
todas as propostas ou consultas
em períodos de seis meses.

- Coordenar os trabalhos do Comitê de Relações e
- Qualquer outra função que lhe
seja atribuída pelos presentes
Estatutos.

9. SECRETARIADO
9.1 A Secretaria da CIT é a representante legal e jurídica da CIT.
9.2 Este cargo será ocupado
por um membro do Comitê de
Relações, composto por cada
uma das seções integrantes da
CIT, numa base rotativa de dois
em dois anos. Ou seja, de dois
em dois anos, um representante
no Comitê de Relações de uma
seção diferente assume o cargo.
9.3 O sistema de rodízio será estabelecido no Congresso, para o
período até o próximo Congresso
Ordinário.
9.4 Após dois anos de gestão, a
Secretaria renunciará automaticamente e a substituição será
feita imediatamente pela próxima
Seção em rotação.
9.5 As funções do Secretariado
são as seguintes
- Deter e exercer representação
pública, jurídica e jurídica da CIT;
- Convocar Congressos e referendos quando exigido por estes
Estatutos;

10. COMITÊ DE RELAÇÕES
10.1 O Comitê de Relações da
CIT será composto por uma
pessoa que representa cada uma
das seções e amigos da ILC.
10.2 Esta pessoa será designada
pela Seção ou Amigo por seus
membros e poderá ou não coincidir com seu cargo de secretaria
de relações internacionais, se
houver. A pessoa indicada ao Comitê de Relações por cada Seção
ou Amigo pode ser substituída
a qualquer momento a critério
exclusivo da organização à qual
ele ou ela pertence.
10.3 O Comitê de Relações pode
criar tantas comissões e grupos
de trabalho quantos considere
necessários, em cujo caso as
Seções decidirão sobre a melhor
forma de organizá-los. As comissões e grupos de trabalho podem
incluir indivíduos que não sejam
membros do Comitê das Relações.
10.4 Os membros do Comitê
de Relações não representam a
organização à qual pertencem,
mas toda a CIT, e todas as suas
ações devem ser regidas pelo
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princípio do respeito aos acordos
da CIT, independentemente da
posição de sua Seção, e devem
desenvolver os acordos orgânicos da CIT conforme determinado pelas diversas eleições.
10.5 As funções da Comissão de
Relações e dos seus membros
são as seguintes:
- Assegurar uma comunicação
fluente e o melhor desenvolvimento do trabalho conjunto entre
as Seções e Amigos da CIT, tanto
bilateralmente (algumas organizações diretamente com outras,
em virtude de sua autonomia),
como de cada Seção ou Amigo
com toda a CIT.
- O desenvolvimento dos acordos
alcançados no Congresso ou
referendo e as linhas de trabalho
da CIT demarcadas em Congresso, bem como a realização dos
objetivos decididos no Congresso da CIT.
- Assegurar o correto processamento de todos os documentos
orgânicos da CIT para as Seções
e Amigos em seu idioma correspondente, ou seja, traduzido.
Para este efeito, pode ser obtida
a assistência de todos os colaboradores que considere adequado.
Qualquer outra tarefa necessária
à gestão quotidiana da vida interna e à coordenação da estrutura
da CIT.

- Informar, em geral, ao Secretariado e os demais membros
do Comitê de Relações sobre as
opiniões prevalecentes em suas
respectivas organizações ou sobre as opiniões expressas, ou as
decisões por elas tomadas em
suas eleições internas, para que
a administração da Secretaria e
da Comissão de Relações seja a
mais próxima e respeitosa possível das posições de todas as
organizações filiadas à CIT.
- Submeter a referendo, de acordo com as disposições para
a convocação e resolução do
mesmo, todas as questões que
excedam o mandato conferido
no Congresso para o desenvolvimento dos acordos.
10.6 O Comitê de Relações se
reunirá quantas vezes julgar
necessárias em uma reunião
plenária, física ou virtual, por iniciativa do Secretariado ou de um
terço de seus membros. A ordem
de trabalhos dessas reuniões é
elaborada pelo Secretariado na
sua qualidade de coordenador
do Comitê de Relações. Ele deve
incluir todas as propostas dos
membros do Comitê e, se for
caso disso, as questões que lhes
foram confiadas por um Congresso ou referendo anterior.
10.7 A tomada de decisões no
Comitê de Relações, em todas
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as suas instâncias, deverá estar
em conformidade com as disposições relativas à tomada de
decisões da CIT.
11. TESOURARIA
11.1 A Tesouraria da CIT será
eleita no Congresso e seu período de gestão abrangerá todo o
período entre dois Congressos.
11.2 Decorrido esse prazo, o
período de gestão não poderá
ser prorrogado, devendo ser
eleito um novo Tesoureiro a cada
Congresso.
11.3 As suas funções incluem
tudo o que está relacionado com
as finanças da organização e
terá à sua disposição e sob o seu
controla as contas bancárias.
11.4 O Tesoureiro, juntamente
com a Secretaria, serão as duas
pessoas conjuntamente autorizadas a dispor dos fundos da
CIT, de acordo com as instruções
estabelecidas a qualquer tempo
pelos acordos e indicações dos
órgãos da CIT.
11.5 Entre as suas atribuições
está o cálculo das cotas das
Seções, com vistas à elaboração
de tabelas de atribuição de votos,
antes da realização de qualquer
votação.
11.6 A Tesouraria realizará todos
os trabalhos relativos à cota confederal da CIT.

11.7 O Tesoureiro é obrigado a
apresentar informes semestrais
ao Secretariado e ao Comitê de
Relações. O Secretariado ou o
Comitê de Relações (ou seja,
pelo menos um dos seus membros) podem solicitar um relatório a qualquer momento. Devem
ser efetuadas duas auditorias:
uma quando alcançar a metade do período de cinco anos da
Tesouraria e uma auditoria final
ao completar esse período. Estas
auditorias serão responsabilidade de uma comissão composta
por, pelo menos, duas pessoas
que não façam parte do Comitê
de Relações ou do Secretariado
e que devem pertencer a duas
organizações filiadas distintas.
18.8 Uma seção pode, a qualquer
momento, substituir os membros
encarregados da Tesouraria. Devem encontrar substitutos para
esse posto. O Tesoureiro pode
ser revogado por referendo, o
qual pode ser proposto por uma
seção ou pelo Comitê de Relações.
12. FUNDOS E COTAS
12.1 A única fonte de financiamento e renda para a CIT serão
as contribuições na forma de cotas avaliadas feitas pelas Seções
e Amigos da CIT.
12.2 Haverá três categorias de

28

cotas mensais:
0,10 euros por afiliado
0,05 euros por afiliado
0,02 euros por afiliado
O Congresso decidirá qual a categoria adequada para cada secção, tendo em conta a situação
econômica dos trabalhadores no
país em questão. Se desejar, uma
Seção pode optar por pagar uma
taxa mais alta. Em cada Congresso será decidido o montante
das três categorias de quotas
para os próximos cinco anos. Se
uma Seção tiver um sindicato de
trabalhadores presos, não pagará
taxas por essas pessoas.
12.2.1 Seções e Amigos da CIT
efetuarão os seus pagamentos
ao Tesoureiro da CIT tantas vezes
quantas entenderem, mas pelo
menos anualmente, dependendo
da realidade da sua filiação.
12.2.2 Podem ser solicitadas
isenções parciais da contribuição em casos excepcionais e
por um período determinado e
limitado. Para este efeito, deve
ser enviada uma proposta fundamentada ao Secretariado ou ao
Comitê de Relações, que inclua
especificamente a excepcionalidade que obrigaria o requerente
a solicitar uma isenção de cotas,
a duração temporária da isenção,

bem como a quantidade que se
pretende reduzir. Esta proposta
será tratada por referendo, em
conformidade com as disposições relativas à convocação e
resolução de referendos.
12.3 Será criado um fundo de
solidariedade com uma parte
proporcional e apreciável das
cotas, com proporção fixada em
Congresso.
12.3.1 As Seções e Amigos que
o desejem ou necessitem podem solicitar o apoio financeiro
do Fundo de Solidariedade em
“casos ordinários” para projetos
específicos, mediante pedido
fundamentado dirigido ao Secretariado ou à Comissão de Relações que inclua especificamente
a descrição do projeto, a necessidade da contribuição financeira,
o montante solicitado e um compromisso de reembolso total ou
parcial, se houver. A Secretaria
solicitará ao Tesouro um estudo
de viabilidade da proposta e processará ambos os documentos,
o pedido e o relatório, em referendo, de acordo com as disposições relativas à convocação e
resolução de referendos.
12.3.2 Em caso algum o montante acumulado da ajuda econômica ordinária poderá exceder
50% do fundo de solidariedade
acumulado no momento da sua
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concessão.
12.3.3 No caso da ajuda ordinária, será dada prioridade aos
projetos e pedidos que contribuam para o desenvolvimento
dos objetivos e linhas de trabalho
da CIT, conforme decidido no
Congresso.
12.3.4 As Secções e os Amigos
que o desejem ou necessitem
podem solicitar a ajuda financeira do Fundo de Solidariedade
em “casos extraordinários” que
exijam uma contribuição urgente.
Nesses casos, o Secretariado e
o Comitê de Relações poderão
decidir, em conformidade com as
disposições relativas ao processo decisório da CIT, entregar
imediatamente a contribuição
solicitada.
12.3.5 Em relação ao parágrafo
anterior, serão considerados casos extraordinários:
- Situações de guerra, guerra civil,
catástrofe natural ou humanitária;
- Situações de revolução, insurreição ou distúrbios graves; e
- Situações de repressão excepcional.
12.3.6 O montante da ajuda
financeira extraordinária não
pode, em caso algum, exceder
50% do fundo de solidariedade
acumulado no momento da sua
concessão.
12.3.7 Em todos os casos, o

apoio financeiro solicitado pode
ser pontual ou periódico.
12.3.8 Em todos os casos, o
apoio financeiro acordado pode
abranger a totalidade ou apenas
parte do pedido apresentado,
em função da disponibilidade
de fundos e após o parecer do
Tesoureiro.
12.3.9 As iniciativas podem
igualmente candidatar-se a apoio
financeiro do Fundo de Solidariedade, tal como acima descrito.
13. SEDE DA FEDERAÇÃO
13.1 A CIT fixará o seu domicílio
na sede da Seção que exerce
a função de secretariado, sem
prejuízo de que se possa acordar
em qualquer comitê orgânico a
mudança do mesmo.
14. DISSOLUÇÃO
14.1 A dissolução da CIT só pode
ser acordada em um Congresso,
estabelecendo nele o destino de
seu patrimônio. A CIT não será
dissolvida enquanto pelo menos
três seções se opuserem a essa
dissolução.
15. TEXTO CONFIÁVEL
15.1 Em caso de discrepância
entre as diferentes versões
linguísticas oficiais do texto dos
Estatutos, dá fé o texto em língua
inglesa.
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PRINCÍPIOS, ESTRUTURA E FILIAÇÃO
Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil
(FOB)
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Este texto explica os princípios
que orientam a FOB, a maneira
como nos organizamos e como
se filiar ao Sindicalismo Revolucionário.
NOSSOS PRINCÍPIOS
A Federação das Organizações
Sindicalistas Revolucionárias do
Brasil (FOB) é uma organização-movimento de luta e auto-representação das trabalhadoras/es,
classista, socialista e internacionalista. Nossa luta é para assegurar os interesses econômicos,
políticos e sociais da classe
trabalhadora nacionalmente e
internacionalmente. Nosso foco
principal é a desconcentração de
poder e renda, a distribuição dos
recursos sociais da produção, o
fim da propriedade privada e a
melhoria das condições gerais de
vida da classe trabalhadora e dos
grupos alvo de discriminação
étnico-racial, nacional, regional e
de gênero.
Nossos princípios centrais são
autonomia, ação direta e democracia direta federalista.
1) Autonomia: Por autonomia
entendemos que as organizações dos trabalhadores (sindicatos, associações de moradores,
grêmios estudantis, movimentos
sociais em geral) devam ser
independentes de partidos e go-

vernos. No mundo, e em especial
aqui no Brasil, o controle dos
partidos social-democrata (PT,
PSOL, PCB, PC do B) sobre as
organizações, coloca o interesse
dos partidos acima da luta das
trabalhadoras (es), direcionando
toda força do movimento para o
parlamento e as eleições. Como
consequência desta prática,
temos uma série de derrotas em
greves e lutas, a desmotivação
das bases e o abandono definitivo da luta pelo socialismo.
2) Ação direta: Por ação direta
entendemos o controle direto
pelo povo das formas de luta e
resistência, dos processos de
decisão política e dos processos
de organizar a produção e os
serviços na economia. Assim, a
luta deve ser organizada pelos
próprios trabalhadores, através de ações que coloquem os
governantes na parede e nossas
reivindicações sejam atendidas.
3) Democracia direta Federalista: No sistema político oficial
(“democracia” representativa), o
povo vota e elege quem deveria
representar seus interesses no
parlamento, mas na verdade só
representa os interesses pessoais dos políticos e favorece
grupos minoritários (grandes
empresas, bancos, latifundiários)
que controlam a riqueza do país.
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A democracia direta federalista
é baseada na solidariedade e
na autodeterminação da classe
trabalhadora. O poder de decisão
é distribuído horizontalmente e
todos podem decidir as questões
sociais, políticas e econômicas
de uma sociedade.
4) Mutualismo: A propriedade
privada é uma das bases do capitalismo, da desigualdade social e
da exploração do trabalho. Contra isso, é necessário construir
uma política econômica baseada
na ajuda mútua, na solidariedade
entre os trabalhadores e na ação
coletiva de classe. O objetivo é
ampliar a reciprocidade e o câmbio entre os produtores, em oposição às relações econômicas do
capitalismo através de práticas
de resistência e experiência de
associação. Por exemplo, formar
um caixa ou fundo para objetivos
coletivos como greves, atividades de produção cooperativa,
educação, cultura e diversões
populares, entre outros, assim
como atender necessidades de
companheiros e famílias em
dificuldades.
5) Internacionalismo: Manifestação da solidariedade entre
trabalhadores de todo o mundo.
Vemos a necessidade de um
programa de luta e organização
internacional dos trabalhadores,

ao contrário das formas nacionalistas e estatistas que separam
os povos de cada país.
6) Antipatriarcalismo e antirracismo: É a luta contra todas as
formas de discriminação impostas pelo capitalismo, como
o machismo, a homofobia e o
racismo (que se apresentam
como o extermínio, maior pobreza e desemprego, menor nível de
escolaridade, etc., do povo negro,
indígenas, mulheres e LGTB+).
Lutamos também contra toda
intolerância religiosa e regional
(ações contra imigrantes, povos
e etnias minoritárias). Todos os
grupos sociais têm o direito de
se autodeterminar sem interferência de outros grupos e povos.
COMO NOS ORGANIZAMOS
A FOB se organiza contra a estrutura do sindicalismo de Estado
no Brasil. É autônoma do ponto
de vista político e financeiro, não
recebe subvenções governamentais, não reconhece o monopólio
de representação sindical oficial
e se coloca contra o imposto
sindical e toda forma de sindicalização e contribuição sindical
obrigatórios.
A FOB irá criar sindicatos, associações, cooperativas, organizações populares para desenvolver
formas de resistência e ajuda
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mútua que contribuam para realizar seus objetivos históricos
e imediatos.
Nossa estrutura organizativa:
- Sindicatos dos Ramos Vários
(SRV) e suas seções e subseções por ramo.
- Sindicatos de Ramos (SDR) e
seus núcleos sindicais e Federação de Ramo.
- Organizações Estudantis (OE)
e seus núcleos estudantis e a
Federação Estudantil.
- Organizações Populares (OP)
e seus núcleos populares e a
Federação de Organizações Populares.
- Federações Locais (FL).
Os Sindicatos dos Ramos Vários
(SRV) reúnem todas as trabalhadoras e trabalhadores que vivem,
estudam e trabalham em localidades que não tenham sindicatos de seu ramo filiados à FOB.
Já os Sindicatos de Ramo (SDR)
é uma associação de trabalhadoras e trabalhadores de um mesmo ramo de trabalho em uma
cidade ou região. Os ramos são
definidos a partir dos grandes
grupos de atividade econômica-social (setores da produção e
serviços).
A Organização Estudantil (OE) é
uma associação de estudantes
de determinada localidade. Agrupa estudantes de qualquer nível

de ensino para realizar atividades
de luta e resistência, mutualismo,
pressão política e representação
dos seus filiados na sua base
territorial de atuação.
As Organizações Populares (OP)
promovem atividades de ajuda
mútua, educação e formação,
cooperativismo e resistência.
Reúnem preferencialmente
desempregados, trabalhadores
por conta própria, autônomos e
domésticas para realizar luta por
direitos básicos (como moradia,
educação, saúde) e outras necessidades do povo. Elas podem
se dedicar especialmente às
lutas antidiscriminatórias, como
questões das mulheres, do povo
negro, etc.
As Federações Locais (FL) são
constituídas a partir da associação de duas ou mais organizações
de base da FOB (SRV, SDR, OE e
OP) em uma dada localidade.
COMO SE FILIAR A FOB
Podem se filiar todas trabalhadoras e trabalhadores que vivem
no Brasil, independente de nacionalidade, cor, raça, etnia, sexo ou
gênero. Todos tem iguais direitos
e deveres dentro da organização.
Existem duas condições para se
filiar à FOB: pertencer à classe
trabalhadora e estar de acordo
com a luta de massas (local, na34

cional e internacional) que trava
esta Federação pelo socialismo,
entendido como a coletivização
da riqueza e do poder.
Não podem se filiar os exploradores do trabalho, ou seja, os
patrões, empregadores ou burgueses. Aquelas pessoas que
sobrevivem do controle da produção e propriedade, que explorem
a força de trabalho alheia para
ter lucro pelas mercadorias ou
serviços produzidos pelos trabalhadores.
Também não se filiam pessoas

que ocupem cargos políticos
no Estado, nos poderes executivos, legislativos ou judiciário.
Membros de partidos eleitorais
ou grupos que utilizem legendas
para candidatura nas eleições
burguesas.
Também estão excluídos os
profissionais da repressão (assalariados ou não; aposentados ou
na ativa), como carcereiros, profissionais de segurança privadas,
militares, paramilitares, agentes
de inteligência e todos corpos
policiais.

UNIDOS NA LUTA POR TERRA,
TRABALHO E LIBERDADE.
O POVO QUER SÓ O QUE É SEU!
Conheça a FOB através dos materiais disponíveis no site, instagram,
fórum no telegram e página no facebook. Entre em contato via e-mail
(lutafob@protonmail.com)
Filie-se ao SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO e contribua para a
construção do SOCIALISMO.
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A INTERNACIONAL
Composição: Eugènne Pottier
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De pé, ó vitimas da fome!
De pé, famélicos da terra!
Da idéia a chama já consome
A crosta bruta que a soterra
Cortai o mal bem pelo fundo!
De pé, de pé, não mais senhores!
Se nada somos de tal mundo
Sejamos nós, oh produtores!

Abomináveis na grandeza
Os reis da mina e da fornalha
Edificaram a riqueza
Sobre o suor de quem trabalha!
Todo o produto de quem sua
A corja rica o recolheu
Querendo que ela o restitua
O povo quer só o que é seu!

Bem unido façamos
Nesta luta final
Uma terra sem amos
A internacional

Bem unido façamos
Nesta luta final
Uma terra sem amos
A internacional

Senhores, patrões, chefes supremos
Nada esperamos de nenhum!
Sejamos nós que conquistemos
A terra mãe livre e comum!
Para não ter protestos vãos
Para sair desse antro estreito
Façamos nós por nossas mãos
Tudo o que a nós nos diz respeito!

Nós fomos de fumo embriagados
Paz entre nós, guerra aos senhores!
Façamos greve de soldados!
Somos irmãos, trabalhadores!
Se a raça vil, cheia de galas
Nos quer à força canibais
Logo verás que as nossas balas
São para os nossos generais!

Bem unido façamos
Nesta luta final
Uma terra sem amos
A internacional

Bem unido façamos
Nesta luta final
Uma terra sem amos
A internacional

O crime de rico a lei o cobre
O Estado esmaga o oprimido
Não há direitos para o pobre
Ao rico tudo é permitido
À opressão não mais sujeitos!
Somos iguais todos os seres
Não mais deveres sem direitos
Não mais direitos sem deveres!

Pois somos do povo ativos
Trabalhador forte e fecundo
Pertence a terra aos produtivos
Ó parasitas deixai o mundo
Ó parasitas que te nutres
Do nosso sangue a gotejar
Se nos faltarem os abutres
Não deixa o sol de fulgurar!

Bem unido façamos
Nesta luta final
Uma terra sem amos
A internacional

Bem unido façamos
Nesta luta final
Uma terra sem amos
A internacional
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