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S ob o tema Educação, Desenvolvimento e Inclusão 
Social, o 32º Congresso Nacional da CNTE pro-
pôs como desafio a indicação de políticas a serem 

pautadas, pelos/as trabalhadores/as das escolas públicas, 
na luta por um projeto de país que contemple a educação 
pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade social-
mente referenciada como alternativa estratégica para o 
processo de desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Por outro lado, a crise sistêmica do capitalismo exige 
da classe trabalhadora maior organização e consenso na 
luta pela construção de “Outro Mundo Possível”, onde o 
Estado seja o indutor do bem estar coletivo para se garan-
tir emprego, renda, democracia e sustentabilidade do meio 
ambiente, na perspectiva de uma sociedade socialista.

No campo educacional, a luta pelo piso salarial 
nacional do magistério e para todos os profissionais da 
educação (art. 206, VIII, CF-1988), as diretrizes nacio-
nais para os planos de carreira de estados e municípios, 
a universalização com qualidade das matrículas de 4 a 
17 anos – com atendimento da demanda manifesta por 
creches e educação de jovens e adultos –, a implantação 
da escola integral com jornada única para seus profissio-
nais, a gestão democrática dos sistemas de ensino e das 
escolas, o financiamento com 10% do PIB para a educa-
ção pública, a regulamentação do Sistema Nacional de 
Educação, a aprovação e implantação do PNE e dos res-
pectivos planos locais, além do combate à terceirização 

Apresentação
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e o incentivo às demais políticas de valorização dos pro-
fissionais da educação (formação inicial e continuada, 
jornada extraclasse, saúde e condições de trabalho) se 
mantêm na pauta da CNTE e de seus sindicatos filiados 
e deverão ser bandeiras de luta da CNTE e seus sindica-
tos filiados no próximo período.

Ao longo da última década, os/as trabalhadores/as em 
educação alcançaram importantes conquistas institucio-
nais, mas, na prática, as políticas custam a sair do papel. 
Prova disto tem sido a sistemática violação dos preceitos 
da lei do piso do magistério, em especial do critério de 
atualização do valor e da aplicação da jornada mínima de 
1/3 para atividades-extraclasse, questões que mantêm a 
CNTE em ampla e consistente mobilização.

Em consonância com a tradição de luta da CNTE, o 
32º Congresso deliberou ações no sentido de fortalecer 
o engajamento dos/as trabalhadores/as em educação nas 
lutas da sociedade brasileira por mais e melhores serviços 
públicos e pela garantia de direitos individuais e coleti-
vos, sobretudo nas esferas étnico-racial, social, de gênero 
e de orientação sexual.

Por fim, a última edição do Congresso da CNTE refor-
çou a luta da categoria por liberdade e autonomia sindical, 
contra a repressão aos sindicatos e à perseguição de lide-
ranças sindicais, fatos que, infelizmente, têm se espalhado 
no país como consequência da luta de classes que tem o 
movimento sindical como vanguarda.

Brasília, janeiro de 2014 
Diretoria Executiva da CNTE
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O capitalismo global em sua fase financeira 
impôs, a partir da década de 70, o modelo 
neoliberal, que se caracteriza por um con-

junto de políticas que amplia o poder das corporações 
financeiras privadas e os grandes conglomerados multi-
nacionais com a redução do papel dos Estados nacionais. 
E mesmo vivendo uma grave crise desde 2008, o neo-
liberalismo, como expressão política de um período de 
globalização, segue aprofundando seu poder no mundo 
e impondo perdas aos trabalhadores.

A crise mundial, decorrente da desregulamentação 
gananciosa e irresponsável dos mercados de capitais, 
tende a manter seus efeitos perversos à classe traba-
lhadora, sobretudo pelo fato de os países do Hemisfério 
Norte estarem retomando a agenda do Consenso de 
Washington - uma séria ameaça para a América Latina, 
que já sofre nova onda de oposição neoliberal aos gover-
nos democráticos e populares da Região.

Na Europa, mesmo com taxas de desemprego acima de 
20%, alguns países como Portugal e Espanha começam a 
registrar índices modestos de crescimento da economia, à 
custa de severos ajustes impostos pelas potências centrais 
lideradas pela premiê alemã, Angela Merkel. Demissões 
no serviço público, privatizações das empresas estatais, 
cortes de proventos e aumento da idade para a aposenta-
doria são algumas das medidas que, no caso de Grécia e 
Itália, têm servido mais para honrar os compromissos da 
dívida do que propriamente para gerar níveis de desen-
volvimento capaz de estimular a economia, o emprego e 
a renda da população. Na Alemanha e no Reino Unido, 
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os cortes orçamentários em áreas sociais e a contração 
absurda dos salários sustentam a economia, em benefício 
dos interesses capitalistas e em troca da depreciação do 
Estado de Bem Estar Social – tal como ocorre em toda a 
Europa. Já os governos de base socialista, como na França 
de François Hollande, não têm apresentado alternativas 
às medidas neoliberais, e o resultado é o avanço da ultra-
direita no Continente.

Nos EUA, o resgate de empresas e bancos pelo governo 
Obama, durante a crise, deu lugar à nova hegemonia do 
capital apoiada pelo Partido Republicano e pela mídia 
conservadora, que tentam impedir a implementação de 
políticas sociais, como a de acesso à saúde, além de outras 
que visam regulamentar a imigração ou impor restrições 
à atuação de Wall Street. Porém, as denúncias de espiona-
gem a cidadãos americanos e a nações do mundo inteiro 
– velha prática imperialista – têm desgastado Obama e 
já lhe renderam, entre outras coisas, o cancelamento da 
visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington, em 
outubro de 2013, e um aclamado discurso da presidenta 
brasileira na abertura da Conferência das Nações Unidas, 
no mesmo ano, em que classificou a espionagem ameri-
cana e de seus aliados como “grave violação dos direitos 
humanos e das liberdades civis”.

O acordo firmado entre Irã, EUA e Europa, em novem-
bro de 2013, no qual o Irã se comprometeu a produzir 
energia nuclear exclusivamente para consumo de seus 
cidadãos, em troca do fim de embargos impostos desde 
a revolução islâmica (1979), se, por um lado, abre canal 
de diálogo entre as potências ocidentais com os países 
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islâmicos, especialmente num momento de desorgani-
zação da Liga Árabe diante dos conflitos envolvendo 
ditaduras no Oriente Médio e no Norte da África, por 
outro, desperta mais tensão com Israel e seus aliados, 
como a Arábia Saudita, que classificaram o acordo como 
“erro histórico” e tensionam por uma corrida armamen-
tista nuclear, com o apoio do Paquistão, resultando em 
possíveis prejuízos às tratativas de consolidação do Estado 
Palestino apoiado pelos Estados Unidos, a contragosto 
de Israel.

Em meio à nova geopolítica no Oriente Médio, decor-
rente da Primavera Árabe iniciada em 2010, e que há mais 
de dois anos devasta a Síria numa sangrenta guerra civil, 
as contradições nos países em conflito são marcadas pela 
instabilidade democrática – mesmo onde as ditaduras 
militares e/ou teocráticas foram combatidas –, pela falta de 
liberdade às mulheres e por perseguições a grupos étni-
cos minoritários. Já a interferência americana na Região 
tem sido relativizada por Rússia e China, que impediram, 
em decisão do Conselho de Segurança da ONU, o ataque 
dos EUA a Síria em resposta às suspeitas de utilização de 
armas químicas por Bashar Al-Assad.

Na América do Sul os processos em curso têm sua 
legitimidade sustentada graças à construção de alternati-
vas antineoliberais, fundadas no crescimento econômico 
com distribuição de renda, na recuperação parcial de 
soberania nacional e em um processo de construção da 
soberania popular. Na América Latina, Perry Anderson 
vê um paralelo entre os movimentos de independên-
cia e de libertação colonial e o recente ciclo de governos 
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progressistas na região, na contramão da ortodoxia neo-
liberal que domina a economia mundial. Em um dos 
mapeamentos mais completos sobre o assunto divulga-
dos recentemente, 0,7% da população concentra 41% da 
riqueza mundial. Em valor acumulado, a riqueza mun-
dial atingiu em 2013 o recorde de todos os tempos: US$ 
241 trilhões. Se este número fosse dividido proporcional-
mente pela população mundial, a média da riqueza seria 
de US$ 51.600 por pessoa. Os 10% mais ricos detêm 86% 
da riqueza. Entre os países do G20, o lucro das empresas 
aumentou 3,4%, entre 2007 e 2012, enquanto os salários 
subiram apenas 2,2%. Na contramão das grandes potên-
cias, a situação econômica e social da América Latina 
melhorou. Entre 2010 e 2011, 57,1% da população dos 
países da região estava empregada. Com o aumento do 
trabalho assalariado, cresceu também a classe média. Na 
comparação entre 1999 e 2010, a população dentro do 
grupo social cresceu 15,6% no Brasil e 14,6% no Equador. 
No entanto, a OIT destaca que a região ainda enfrenta 
como desafios ampliar o combate à desigualdade social 
e ao emprego informal, pois a média de informalidade 
da região é de 50%, sendo que em países mais pobres, 
como Bolívia, Peru e Honduras, supera os 70%. Em todo 
o mundo há mais de 200 milhões de desempregados. O 
Brasil está construindo políticas contra-hegemônicas ao 
neoliberalismo.

O protagonismo do País no cenário mundial se man-
tém na consolidação de uma hegemonia multilateral 
através do G-20; da Presidência na Organização Mun-
dial do Comércio, onde se tenta avançar em questões 
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de segurança alimentar e de contenção aos subsídios à 
agricultura nos países desenvolvidos, que impedem a 
ampliação do comércio com as nações periféricas; das 
relações sul-sul promovidas em âmbito dos BRIC; do 
intercâmbio democrático com países africanos; do avanço 
do Mercosul em direção a novas estruturas da União de 
Nações Sul-Americanas (Unasul) e da política proativa 
desenvolvida no continente latino-americano, em apoio 
ao fim dos embargos americanos a Cuba, pela ajuda na 
reconstrução do Haiti e pela atenção dispensada à esta-
bilidade democrática na Região, recentemente ameaçada 
pelo golpe que derrubou o presidente paraguaio, Fer-
nando Lugo, e que resultou na suspensão temporária de 
seu país no Mercosul. 

A morte de Hugo Chávez, em março de 2013, abriu 
flancos a forças conservadoras na Venezuela, que tendem 
a contaminar outros países, exigindo ações coordenadas 
dos governos democráticos para aprofundar o projeto 
de inclusão social com emprego, renda e distribuição da 
riqueza na América Latina, que também acompanha com 
cautela o processo de abertura socioeconômica e polí-
tica em Cuba.
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I númeras análises políticas do campo popu-
lar e socialista identificam que estamos em um 
novo período da luta de classes, após as vitórias 

estratégicas contra o neoliberalismo no país e da crise 
internacional, que não apresenta perspectivas de solu-
ção no curto prazo.

Desenvolvimento e inclusão - A eleição da presidenta 
Dilma Rousseff, após dois mandatos do ex-presidente 
Lula (2003-2010), deixou clara a opção da maioria do povo 
brasileiro pela continuidade do projeto de inclusão social, 
alicerçado na expansão do emprego e da renda dos traba-
lhadores, que retirou 36 milhões de pessoas da extrema 
pobreza e fez ascender outras 40 milhões socialmente.

Nos últimos 10 anos, mesmo considerando os graves 
efeitos da crise mundial, o Brasil conseguiu acumular 
saldo superior a 20 milhões de empregos formais, com 
ganhos salariais acima da inflação, e o desemprego não 
tem ultrapassado o patamar histórico de 5,5% da popu-
lação economicamente ativa. No entanto, o gargalo 
do crescimento, com emprego e distribuição de renda, 
continua concentrado na histórica insuficiência de infra-
estrutura, assim como na ausência de sistema educacional 
capaz de superar as desigualdades regionais e de promo-
ver a capacitação profissional dos trabalhadores, aliada à 
formação humanística voltada à cidadania.

No programa antineoliberal para o Brasil precisamos 
priorizar: a redução do poder do capital financeiro e a afir-
mação quantitativa e qualitativa de um sistema financeiro 
público, em conjunto com um Banco Central republicano, 
que não esteja subordinado aos bancos privados, voltado 
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para a defesa da moeda, contra a especulação cambial e 
a agiotagem (juros), destacando a função social dos ban-
cos públicos como estimuladores do desenvolvimento 
nacional, e a defesa do emprego e de nova regulação inter-
nacional sobre os capitais. O fortalecimento do Estado 
deve vir junto com sua maior democratização e maior afir-
mação do seu caráter público – tanto do ponto de vista da 
transparência e controle social dos recursos, mas, sobre-
tudo, na definição democrática das diretrizes das políticas 
públicas. Na esfera econômica, isso significa afirmar e 
construir a supremacia da eficiência pública, planejada e 
democratizada, sobre a eficiência privada, muitas vezes 
baseada na apropriação de fundos públicos. Além disso, 
o Estado deve ser capaz de ampliar a oferta de serviços 
públicos diretamente. E deve combater as diversas formas 
de terceirização e precarização das relações de trabalho 
no setor público, assim como a entrega dos serviços públi-
cos à gestão privada. Trata-se agora de construir outro 
modo de gestão, que seja pública, desburocratizada, “des-
clientizada” e eficaz na satisfação das necessidades do 
desenvolvimento.

O crescimento do PIB nacional, para muitos, passou 
a ser a única referência para o debate socioeconômico. 
Porém, a qualidade do processo de desenvolvimento 
não tem sido aprofundada de forma pertinente. Mesmo 
detendo uma das maiores concentrações de renda do 
planeta, é preciso destacar a evolução dessa política no 
Brasil, antes representada pela pirâmide triangular e 
agora substituída pela losangonal, com aumento expres-
sivo da classe média. Entre os desafios para se consolidar 
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um projeto de desenvolvimento mais inclusivo e sustentá-
vel, os trabalhadores em educação indicam a necessidade 
de profunda reforma agrária, com plenas condições de 
acesso e permanência das famílias no campo; de reforma 
tributária com a inversão da lógica regressiva dos tributos 
e com melhor distribuição de renda às regiões do País; de 
reforma política pautada no resgate da ideologia partidá-
ria, no financiamento público de campanhas, na presença 
de mais mulheres e negros em todas as representações 
políticas, além da expansão dos canais de representa-
ção popular.

Em relação à infraestrutura, as concessões de rodo-
vias, portos e aeroportos, realizadas mediante contrato de 
tarifa estabelecido pelo Governo, por tempo determinado, 
apesar de contrapor as privatizações da gestão tucana, 
não devem avançar para áreas essenciais, tampouco sem 
a devida participação majoritária do Estado brasileiro 
nas tomadas de decisões. A CNTE defende o regime 
de partilha das riquezas do pré-sal frente ao regime de 
concessões, uma vez que parte significativa desses recur-
sos será destinada a políticas públicas. Todavia é contra 
os leilões do petróleo, que permitem a apropriação das 
riquezas nacionais por empresas estrangeiras, mesmo 
considerando a participação majoritária da Petrobras e do 
Governo nos negócios. Considera, ainda, que os contratos 
do pré-sal devam priorizar maior retorno sobre os exce-
dentes de óleo para a União e garantir mais receitas para 
a educação pública, por meio da vinculação de parcela de 
bônus de assinatura e de outras etapas da comercializa-
ção que não foram contempladas na Lei 12.858.
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Há que se destacar o enfrentamento do movimento 
sindical brasileiro frente às mobilizações do mês de junho 
de 2013. Milhões de brasileiros/as foram às ruas reivin-
dicar pautas históricas dos/as trabalhadores/as e avanços 
democráticos essenciais para o País. Ao mesmo tempo, os 
mesmos que ocuparam as ruas também refutaram nos-
sas bandeiras e nosso método de mobilização, às vezes, 
de maneira violenta. Vemos aí a necessidade de rever 
nossas formas de atuação e mobilização, conclamando 
os/as trabalhadores/as, cada vez mais, a reivindicarem 
seus direitos e participarem dos processos democráticos.





Política, Mídia e 
Manifestações Sociais
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O utra luta histórica foi levada às ruas neste 
ano: a democratização dos meios de comu-
nicação, tão preterida pelos movimentos 

sociais organizados e pelo movimento sindical há anos, 
ganhou a multidão. O grito de “abaixo a rede globo” 
sintetizou nossa luta histórica. Temos a tarefa de cobrar 
efetivamente do Governo uma “lei de mídia”, a exemplo 
do que já se avançou na Argentina, por exemplo. Além 
desta, a pauta da reforma política também ganhou corpo. 
A resposta da presidenta Dilma foi incisiva, porém não 
obteve a força necessária para ser aprovada. A proposta 
deverá ser encampada pelos movimentos social e sindical 
e levada novamente às ruas para que se efetive.

A ausência de projetos que dialoguem com as neces-
sidades da sociedade brasileira, por parte da oposição no 
Congresso, continua transferindo aos principais veícu-
los de comunicação – porta-vozes das elites econômicas 
e política do país – o papel de opositores sistemáticos ao 
Governo Federal e a seus aliados nas esferas municipal 
e estadual. A estratégia da oposição midiática continua 
sendo a de deflagrar escândalos ou de antever crises que 
possam desestabilizar o governo, retirando-lhe o apoio 
social. Neste sentido, e a partir da segunda metade do 
governo Dilma, não foram poucas as pseudocrises cria-
das pela mídia, ainda em evidência, como no caso do 
“apagão elétrico”, da “queda da economia”, da “dispa-
rada do dólar” ou do “surto inflacionário”. Em junho de 
2013, por um momento, a mídia acreditou ter alcançado 
seu objetivo de fragilizar o governo através da estratégia 
de criação de “factoides”. As manifestações populares, 
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iniciadas em São Paulo com o Movimento Passe Livre e 
que se espalharam pelo País, só deixaram de ser capitali-
zadas pela mídia quando ela própria passou a ser alvo dos 
protestos comandados majoritariamente pela juventude. 
Estes, por sua vez, embora sem comando unitário e defi-
nido por especialistas políticos como espécie de catarse 
social, tem expressado o descontentamento de parcela 
importante da sociedade com os políticos em geral, par-
ticularmente com o Congresso Nacional que detém a 
pior avaliação pública de sua história. As bandeiras das 
manifestações de junho/2013, em grande medida, são as 
mesmas dos movimentos sociais organizados, inclusive 
da CUT, da CNTE e de outras entidades sindicais, que 
lutam por mais qualidade para a educação, saúde, segu-
rança, transporte público, moradia... As diferenças, no 
entanto, residem nas ações capitaneadas por grupos, que 
negam as instituições e rejeitam o apoio dos movimentos 
organizados, assim como a mediação política das pautas 
sociais, pregando, inclusive, o fim dos partidos políticos.

Quanto ao cenário eleitoral para 2014, em que pesem 
as indefinições por parte da oposição, o modelo de 
governo democrático popular se fortalece e apresenta 
plenas condições de avançar, consolidando a política de 
um país mais justo, a caminho da erradicação das históri-
cas distorções sociais. A favor desta política, conta, dentre 
outros pontos positivos, a aprovação da Lei do Executivo, 
que prevê recursos dos royalties do petróleo e do Fundo 
Social do Pré-Sal para a educação e saúde, o Programa 
Mais Médicos, o acesso à casa própria para todas as clas-
ses sociais, os avanços na infraestrutura, com quase 70% 
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das obras do PAC concluídas em 2013, a queda das tari-
fas de luz, o baixo desemprego e os programas de renda 
executados desde o governo Lula. O próximo passo nessa 
crescente programática deve ser a imediata implantação 
de concursos públicos para o Ministério de Trabalho; ou 
seja, uma forma eficaz e austera de qualificar, política e 
tecnicamente, aqueles profissionais responsáveis pelo 
desenvolvimento de projetos voltado para a classe tra-
balhadora.

Dentre os diversos temas a serem tratados para que 
cheguemos a um Estado democrático, de fato, figura, 
ainda, uma reforma do sistema político que avance além 
do sistema eleitoral e crie mecanismos para dar ao povo 
condições de influir efetivamente nas decisões do País. 
Para atingir esse objetivo, defendemos um instrumento 
fundamental que assegure aos próprios cidadãos a pos-
sibilidade de convocar plebiscitos e referendos - algo que 
hoje somente o Congresso Nacional pode fazer. Para 
tanto, é imperativo a participação efetiva dos movimen-
tos sindical, sociais e demais segmentos da sociedade na 
realização do Plebiscito Popular pela Constituinte Exclu-
siva e Soberana do Sistema Político, uma agenda social já 
aprovada para a semana da Pátria, em setembro de 2014.

Economia e Judiciário – A soberania do Brasil, diante 
dos organismos multilaterais (FMI, BID e BIRD), não 
se verifica apenas por sua posição de credor perante 
essas instituições, mas principalmente pela rejeição de 
seus receituários. Mesmo mantendo a nefasta política 
de superávit primário, a União tem flexibilizado metas 
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e contabilizado receitas das estatais – fato que só desa-
grada aos acionistas privados – como forma de priorizar 
os investimentos e os custeios da máquina pública. A 
redução histórica na taxa básica de juros, verificada até o 
primeiro semestre de 2013, sofreu refluxo em função da 
pressão do mercado sobre o Banco Central, que passou 
a atuar para recompor os índices de inflação estrutural e 
sazonal. E os trabalhadores esperam que o processo de 
redução dos juros seja retomado, a fim de não compro-
meter o nível de emprego no País.

Embora as reservas cambiais de quase 400 bilhões de 
dólares, em 2013, tenham ajudado o País a atravessar a 
crise mundial sem grandes dificuldades, uma nova onda 
de ataque especulativo aos países emergentes, decorrente 
da expectativa de aumento das taxas de juros nos EUA, 
exige do governo brasileiro maior rigor com os capitais 
que ingressam no País sem lastro de investimento. De 
outro lado, as desonerações, como medida de estímulo à 
economia e ao emprego, necessitam resguardar as polí-
ticas públicas essenciais. 

Na perspectiva de aperfeiçoar os condutos de nossa 
democracia, o Poder Judiciário deve prestar contas de 
seu orçamento, em todas as esferas administrativas, para 
evitar abusos como os que se têm verificado em diversos 
tribunais, onde desembargadores chegam a auferir entre 
R$ 300 mil e R$ 500 mil mensais. Também se mostra pru-
dente estabelecer mandatos para ministros dos tribunais 
superiores e desembargadores de estados, como forma de 
oxigenar os tribunais e de tornar a jurisprudência judi-
cial um mecanismo mais democrático de intervenção 
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na vida de pessoas, governos e grupos sociais. No caso 
da ação penal 470, não obstante as impertinências do 
julgamento no STF, que deverão suscitar recursos a cor-
tes internacionais, o Brasil espera que esse julgamento 
não seja maculado por oportunismos políticos, e que as 
condutas comprovadamente ilícitas de outros partidos e 
políticos, a exemplo do “mensalão mineiro e do DF”, da 
compra de votos para a reeleição de FHC, do “propino-
duto” na CPTM de São Paulo, entre tantas outras, sejam 
devidamente apuradas e julgadas, como medida de inteira 
justiça rumo à construção de um país justo e ético. A bem 
da verdade, o julgamento foi um ato de exceção, que deve 
ser compreendido pela nossa militância como parte de 
um processo orquestrado pelos setores conservadores da 
sociedade contra o projeto político democrático-popular, 
responsável pelos avanços sociais dos últimos 12 anos no 
Brasil. O uso da chamada doutrina do domínio do fato 
(julgamento com base na interpretação de fatos e não em 
provas) para incriminar os acusados abre a possibilidade 
de ser utilizado, de forma recorrente, para criminalizar 
os movimentos sociais e condenar suas lideranças, assim 
como condenar cidadãos comuns, constituindo-se numa 
afronta aos direitos humanos. Neste sentido, é razoável 
que haja a imediata revisão criminal, que anule a sen-
tença da Ação Penal 470.



Política Sindical
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O movimento sindical sofreu violentos ata-
ques durante o período neoliberal. Novas 
formas flexíveis de trabalho, qualidade total, 

trabalhadores multifuncionais, terceirização e demis-
sões marcaram o mundo do trabalho. O que unificou a 
luta foi à resistência pela manutenção de direitos e um 
forte enfrentamento social para derrotar o neoliberalismo. 
Tanto o movimento sindical quanto as lutas populares e o 
MST muito contribuíram para o novo momento político.

Assim, é possível afirmar que a conjuntura que esta-
mos vivendo é resultado de uma acumulação política do 
campo democrático e popular na qual a CUT tem um 
papel destacado.

É importante fazer uma reflexão sobre o que significou 
para a população brasileira e para a classe trabalhadora 
em especial os oito anos de governo Lula e qual foi o papel 
que o movimento sindical desempenhou neste lapso 
de tempo e vem desempenhando ao longo do governo 
Dilma. 

À luz dos princípios da autonomia e da liberdade sindi-
cal, a CNTE tem agido firmemente em defesa e ampliação 
dos direitos dos trabalhadores em educação e da classe 
trabalhadora em geral, ao lado da Central Única dos Tra-
balhadores e de outras entidades parceiras, no Brasil e 
no mundo, como a Internacional da Educação, a Confe-
deração dos Educadores Americanos e a Confederação 
Sindical Internacional.

Presente em todas as marchas unificadas das cen-
trais sindicais, a CNTE tem pautado a luta contra o PL 
4.330/04, que terceiriza o trabalho nas diversas cadeias 
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produtivas da economia nacional, precariza o emprego 
dos trabalhadores da iniciativa privada e certamente se 
constituirá em referência para futuras regulamentações 
similares no setor público. A CNTE e seus sindicatos 
filiados também incorporaram as principais pautas das 
centrais sindicais em suas lutas.

No que concerne à organização da CUT, Central à qual 
a CNTE é filiada, os trabalhadores do ramo da educação 
consideram fundamental a preservação da autonomia 
representativa por categorias, devendo ser rejeitada qual-
quer forma de organização que vise centralizar decisões 
ou restringir a independência dos ramos.

Quanto ao piso do magistério, a resposta dos governa-
dores à derrota no julgamento da ADI 4.167, no Supremo 
Tribunal Federal, veio na forma de aprovação definitiva 
do projeto de lei (PL 3.776/08) no Congresso Nacional, 
que vincula o reajuste anual do piso ao INPC. Como con-
trarreação a esse golpe, que visa congelar o valor real do 
piso – ainda aquém das necessidades de valorização da 
categoria –, a CNTE articulou a interposição de recurso 
parlamentar, que suspendeu a decisão da Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, até que 
o plenário da Casa decida a questão. Essa ação vitoriosa 
da CNTE garantiu a atualização do piso no percentual 
de 22,22%, em 2012, porém condicionou a Confederação 
a participar de Comissão Especial criada pela Presidên-
cia da Câmara, com a finalidade de propor alternativas 
ao PL 3.776 e ao atual critério de correção do piso. Par-
ticiparam dos debates na referida Comissão, além da 
CNTE, o Consed, a Undime, o Confaz, a CNM, a Frente 
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Nacional de Prefeitos, o MEC, a Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, entre outras representações sociais 
e de governo. Mesmo sob forte pressão dos gestores, a 
CNTE conseguiu mediar, em parceria com a Campanha 
pelo Direito à Educação e a Undime, uma proposta que 
mantinha a vinculação do critério de atualização do piso 
à sua principal fonte de recursos, o Fundeb, com previ-
são de ganho real (acima da inflação) na ordem de 50% 
do crescimento nominal das receitas totais do Fundo. A 
proposta também se mantinha em sintonia com a meta 
17 do Plano Nacional de Educação, alterava a data de 
atualização do piso para maio – a fim de considerar os 
balanços consolidados do Fundeb, evitando manobras 
na redução do percentual do custo aluno/ano definido 
para a correção do piso –, além do que determinava ao 
Governo Federal o anúncio oficial dos percentuais para 
atualização anual do piso. Apesar de a proposta ter sido 
aprovada na Comissão Especial e entregue ao presidente 
da Câmara, com o aval do Conselho Nacional de Entida-
des da CNTE, ela não seguiu para tramitação, em função 
da pressão que governadores e prefeitos passaram a exer-
cer sobre os deputados e o próprio Governo Federal. Em 
contraposição, os 27 governadores de estados apresenta-
ram, extraoficialmente, outra sugestão de reajuste para o 
piso do magistério, com ganho real abaixo do proposto 
pela Comissão Especial da Câmara, razão pela qual a 
CNTE passou a mobilizar a categoria contra essa última 
alternativa e mais a do INPC, ambas defendidas pelos 
gestores estaduais e municipais.

Diante da intensa judicialização das greves dos 
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trabalhadores em educação nos estados e municípios, 
da criminalização dos legítimos movimentos paredis-
tas, além da tentativa de desqualificação das lideranças 
sindicais e da efetiva perseguição a esses representantes 
da categoria, a CNTE tem reforçado a luta pela regula-
mentação da Convenção 151 da OIT, que estabelece os 
princípios da negociação coletiva para os trabalhadores 
do setor público no Brasil. Outra frente de luta no sentido 
de mediar os conflitos sindicais diz respeito à regula-
mentação do direito de greve no serviço público, porém 
a CNTE é contrária às propostas dos senadores Romero 
Jucá e Aloysio Nunes Ferreira, apresentadas na forma 
de projetos de lei que penalizam os servidores públicos 
sobre vários aspectos, sendo favorável à proposta defen-
dida pelas centrais sindicais.

Com relação à judicialização de questões envolvendo 
a Lei do Piso, a CNTE tem orientado seus sindicatos a 
manterem coerência com as pautas nacionais relativas à 
correção dos valores anuais, devendo ser contemplados, 
nos cálculos da atualização, o ano de 2009 e os percen-
tuais que efetivamente corrigiram o valor per capita do 
Fundeb, ano a ano, além do cuidado para o fato de que 
o piso não se vincula, necessariamente, à jornada de 40 
horas, podendo ser aplicado, mediante negociações locais, 
a jornadas inferiores conforme preceitua o § 1º do art. 1º 
da Lei 11.738.

A terceirização escolar tem sido combatida pela CNTE, 
através da luta pela expansão da profissionalização e 
dos planos de carreira para os funcionários da educa-
ção, e terá sequência com o piso nacional extensivo a 
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esses profissionais (art. 206, VIII, CF-88). Além disso, o 
PNE fixou percentual mínimo para a contratação perma-
nente de funcionários profissionalizados junto às redes de 
ensino, o que fortalece a luta sindical contra a terceiriza-
ção e os contratos temporários, tal como se prevê também 
para o magistério.

A incorporação de sindicatos municipais à CNTE 
tem elevado o nível de representação da Confederação 
nessa esfera administrativa, majoritariamente carente 
de ações sindicais para enfrentar desmandos de prefei-
tos que contam com a quase invisibilidade de suas ações 
perante a opinião pública, e que insistem em manter o 
clientelismo em detrimento da qualidade da educação e 
do fortalecimento da luta sindical. Neste sentido, a CNTE 
continuará fortalecendo as ações de sua Secretaria de 
Assuntos Municipais, que conta ainda com o apoio da 
política de formação sindical da Confederação.

Seguindo a avaliação da maior parte do movimento 
sindical, a CNTE considera imprescindível que o Governo 
Federal, não obstante seu caráter de coalizão, invista em 
mais e constantes canais de interlocução com os movi-
mentos social e sindical, como forma de priorizar a agenda 
desses setores da sociedade. Tal aproximação também se 
mostra necessária para aglutinar forças progressistas para 
as votações no Congresso que desafiam os interesses das 
classes dominantes, a exemplo do Código Florestal e do 
Orçamento Impositivo, em que o Governo e a sociedade 
saíram derrotados. Uma das pautas urgentes da CNTE, 
a serem tratadas com o Planalto e consequentemente 
com o Congresso Nacional, refere-se a mudanças na Lei 
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de Responsabilidade Fiscal, a fim de que a norma não 
inviabilize a consecução de metas do PNE, sobretudo de 
expansão das matrículas e de valorização dos profissio-
nais da educação.

Mantendo a tradição de intervir no debate político do 
País, a CNTE deverá apresentar suas propostas aos can-
didatos para os diferentes cargos nas eleições de 2014, a 
fim de comprometê-los com as principais pautas dos tra-
balhadores em educação, visando, inclusive, a luta contra 
a desnacionalização da economia brasileira, reivindicando 
regras mais rígidas para o ingresso de capital estran-
geiro e as aquisições estrangeiras, que pouco ou nada 
contribuem para o aumento da taxa de investimento e a 
expansão das forças produtivas nacionais. É inadmissível 
que o Brasil seja um dos únicos países do mundo a não 
cobrar imposto sobre as remessas dos lucros e dividen-
dos das multinacionais ao exterior. É preciso restringir e 
taxar essas remessas, destinando os impostos arrecada-
dos à ampliação dos investimentos públicos em educação 
e infraestrutura, o que vai contribuir para a elevação da 
taxa de investimentos.





Política Educacional
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P ara a organização sindical do ramo educação, 
que reúne e fortalece todos os seus trabalha-
dores e trabalhadoras, a defesa da educação 

pública como direito humano e social tem sido nosso 
grande objetivo, ao mesmo tempo em que se tornou 
nosso grande desafio, porque as disputas pela consolida-
ção destes direitos ocorrem no âmbito de uma sociedade 
altamente excludente e cindida pela força do capital. O 
resultado tem sido a violência, a opressão, a discrimina-
ção e o preconceito, enfim, estamos longe de atingirmos 
uma sociedade plena de direitos. Daí porque necessitamos 
consolidar a noção de direitos, e afirmar cada vez mais 
o nosso papel em DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, 
GRATUITA E COM QUALIDADE SOCIAL – DIREITO 
DE TODOS E TODAS E DEVER DO ESTADO - em suas 
três esferas: municipal, estadual e federal.

A CNTE defende a educação pública, gratuita, laica, 
democrática e de qualidade socialmente referenciada, 
em todos os níveis, como direito subjetivo e social dos 
cidadãos e cidadãs. Nossa concepção de educação não 
se limita à qualificação profissional (embora esta seja 
importante), mas mantém consonância com o art. 205 
da Constituição Federal (CF-1988), que diz: “A educação, 
direito de todos e dever do Estado e da família, será promo-
vida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Dessa 
forma, a educação escolar, sobretudo de nível básico, deve 
priorizar a formação de sujeitos históricos, estimulando 
a crítica, o discernimento e a capacidade transformadora 
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de crianças, jovens e adultos. Na qualidade de direito 
subjetivo, precisa atender as 75 milhões de pessoas (IBGE-
2010), incluindo os analfabetos literais e funcionais, que 
ainda não concluíram o ensino médio no Brasil.

O projeto de educação dos trabalhadores em educação 
mantém relação com a institucionalização de um Estado 
promotor do desenvolvimento sustentável, democrático 
e comprometido com os direitos básicos da população. 
Um Estado em que o social seja o fio indutor do cresci-
mento, com vistas à distribuição de renda e à justiça; que 
seja permeável às demandas do movimento sindical, do 
povo em geral e que estabeleça espaços institucionais de 
negociação com a sociedade civil, apostando no seu for-
talecimento e na busca pactuada de uma nova hegemonia 
e de um novo modelo de organização social.

A luta por outro mundo possível exige romper com a 
degradação ambiental, com o desemprego e a exclusão 
de mais de dois terços da população mundial aos bens de 
consumo e à infraestrutura, para uma vida digna. E os 
trabalhadores e trabalhadoras em educação, comprometi-
dos diariamente com a formação de quase 50 milhões de 
estudantes nas escolas públicas do Brasil, desejam par-
ticipar da construção do projeto de educação e de nação 
não apenas com sua força de trabalho, mas com propos-
tas que visam superar desigualdades e injustiças impostas 
pelo sistema capitalista.

“Se a educação sozinha não pode transformar a 
sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda”. Esse 
ensinamento de Paulo Freire nos remete ao desafio da 
igualdade educacional em nosso país, que requer, com 
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urgência, a implementação do Sistema Nacional de Edu-
cação (SNE). As políticas educacionais também devem se 
interligar a outras áreas sociais, para integrar a educa-
ção no projeto de nação e para evitar fragmentações que 
prejudicam a qualidade de determinados níveis e etapas 
do ensino, causando injustiças no atendimento escolar.

A estrutura descentralizada da educação básica, no 
Brasil, que atualmente compreende 26 sistemas estadu-
ais, um distrital e 5.570 municipais, além do federal, não 
permite alcançar padrão de qualidade com equidade, de 
forma isolada. Além das vinculações constitucionais e 
da subvinculação do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), o qual deu origem 
à Lei do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, 
são necessárias outras leis de cooperação e de abrangência 
nacionais, com vistas a superar as deficiências da maioria 
dos sistemas públicos de educação, em especial na esfera 
municipal, que atende somente 20% das crianças de 0 a 
três anos de idade, e onde se concentram as piores remu-
nerações dos/as educadores/as.

Neste sentido, a luta da CNTE para o próximo período 
consiste em avançar na regulamentação das seguintes 
políticas, entre outras:

1. Sistema Nacional de Educação - Deve ser consti-
tuído por políticas estruturantes de abrangência nacional, 
com vistas a monitorar a consecução das metas do Plano 
Nacional de Educação e de outros dispositivos consti-
tucionais e infraconstitucionais. O objetivo central do 
Sistema consiste em universalizar equitativamente a 
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oferta pública de educação básica e superior, nos termos 
da Constituição, das leis e normativas que regem a educa-
ção, sobretudo à luz dos princípios do art. 206 da CF-1988. 
O SNE apoia-se na cooperação federativa, insculpida no 
artigo art. 23, parágrafo único da CF, e de outros dispo-
sitivos legais, os quais, para a CNTE, diferem do regime 
de colaboração, pautado na adesão voluntária dos entes 
federados a programas de diferentes esferas administra-
tivas. A CNTE defende a institucionalização do sistema 
articulado de educação, nas bases definidas pela Conae, 
em contraposição à federalização que pressupõe signifi-
cativas mudanças constitucionais e a perda de autonomia 
dos entes federados. A gestão do SNE deve pautar-se 
em princípios democráticos, que contemplem decisões 
conjuntas da sociedade e dos entes públicos, preferen-
cialmente em conselhos de educação e em instâncias 
de acompanhamento social das políticas públicas, com 
níveis de autonomia e independência garantidos em lei.

Em relação ao ensino privado, cujo objetivo maior 
(senão exclusivo) é o lucro, é imprescindível uma forte 
regulamentação do Estado, que não deve ser apenas um 
agente fiscalizador, mas controlador e elaborador de mar-
cos legais, para impedir a expansão desqualificada do 
ensino, o que se verifica hoje.

A abertura do capital de instituições de ensino superior 
na Bolsa de Valores amplificou o processo de mercantili-
zação da educação. Para reverter este quadro, urge aprovar 
o Sistema Nacional de Educação. É igualmente necessário 
coibir a desnacionalização do setor, além de regulamen-
tar o ensino privado.
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2. Aprovação e consecução das metas dos planos 
decenais de educação (nacional, estaduais, distrital e 
municipais) - O projeto educacional do País necessita ser 
debatido e construído coletivamente pela sociedade, para 
posterior aprovação no Congresso Nacional. A CNTE 
e seus sindicatos filiados, presentes às conferências de 
educação, continuarão contribuindo com o processo 
de elaboração, implementação e fiscalização do plano 
nacional e dos respectivos planos locais, os quais devem 
orientar as políticas dos sistemas de ensino. Porém, para 
que o atual e os futuros PNE cumpram seus objetivos 
e metas, faz-se necessário criar instrumentos efetivos 
de controle e acompanhamento das políticas públicas, o 
que é viável pela integração de ações de órgãos fiscaliza-
dores (Ministério Público, Tribunais de Contas e Casas 
Legislativas) e pela instituição da Lei de Responsabilidade 
Educacional (LRE), capaz de punir eficazmente eventu-
ais improbidades dos gestores públicos com os recursos 
da educação. Outra questão tormentosa refere-se às con-
tingências impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) às metas de expansão das matrículas e de valori-
zação dos profissionais da educação. Na atual proporção 
dos limites prudenciais da LRF, ainda que sejam contabi-
lizados novos recursos para a educação, dificilmente será 
possível atingir boa parte das metas e estratégias do PNE. 
De modo que a sociedade e o Congresso Nacional preci-
sam se debruçar sobre essa questão, a fim de encontrarem 
alternativas que não deixem o novo PNE se transformar 
em mais uma “carta de intenções”.



42

Caderno de Resoluções – 32o Congresso Nacional da CNTE

Caderno de Resoluções, Brasília, p. 1-116, jan. 2014. Disponível em: <www.cnte.org.br>

3. Financiamento equivalente a 10% do PIB, no 
mínimo, para a educação pública - Um dos pilares da 
política educacional, o financiamento, requer compro-
misso do Estado para com a escola pública, razão pela 
qual a CNTE defende a aplicação das verbas públicas 
prioritariamente na educação pública. A dívida educa-
cional brasileira é da ordem de R$ 235 bilhões anuais 
(considerando o PIB de R$ 5 trilhões, em 2013, e o atual 
investimento de 5,3% na educação pública). Esse é o 
valor necessário para se atingir a meta 20 do PNE. Com 
esse montante torna-se possível alfabetizar cerca de 16 
milhões de pessoas acima de 15 anos de idade; garantir 
creches a mais de 10 milhões de crianças entre 0 e três 
anos; expandir a escola integral para todos os estudan-
tes do nível básico; garantir a presença de todos os jovens 
entre 15 e 17 anos no ensino médio; erradicar o trabalho 
infantil que tem retirado cerca de 3,7 milhões de crian-
ças da escola; valorizar os trabalhadores da educação 
com piso, carreira e condições de trabalho decentes, entre 
tantas outras demandas reprimidas. Embora o Fundeb 
(art. 60, ADCT-CF) constitua uma importante medida 
de distribuição de recursos em âmbito de cada unidade 
federativa, sua atual composição financeira tem sido insu-
ficiente para garantir o padrão de qualidade requerido 
para a implementação do Custo Aluno Qualidade (CAQ). 
De forma que, sem precisar alterar a estrutura distribu-
tiva do Fundo, faz-se necessário aportar mais recursos 
no Fundeb, em proporção que atenda ao CAQ Inicial 
(CAQi) e, posteriormente, ao CAQ. E o critério de incre-
mento do Fundeb deve levar em conta o esforço fiscal dos 
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entes federados e a maior participação supletiva da União, 
à luz do que propõe a estratégia 20.1 do PNE. Por outro 
lado, o Plano Nacional de Educação prevê excetuar, dos 
investimentos públicos, as políticas e programas acorda-
dos em âmbito do Congresso Nacional. Isso, por sua vez, 
não pode se constituir numa medida “ad eterna”, visto 
que o compromisso público com a oferta educacional 
deve ser preservado pelo Estado brasileiro, que mais de 
uma vez recusou-se a assinar tratados internacionais que 
propunham transformar a educação em mercadoria. Os 
instrumentos para alcançar a meta 20 do PNE têm sido 
sugeridos desde a 1ª Conae, sendo imperioso conside-
rar: o aumento dos percentuais de vinculação para cada 
ente federado, a criação de imposto sobre grandes fortu-
nas, o aumento da alíquota para as heranças, a inclusão 
de novas Contribuições Sociais no cômputo dos recursos 
destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a não incidência de isenções fiscais sobre os recursos da 
educação (e da saúde), além do aporte de novas fontes de 
riquezas minerais e hídricas ao financiamento educacio-
nal, além dos combates à sonegação fiscal, que em 2012 
somou mais de R$ 400 bilhões (8% do PIB), e aos desvios 
de verbas da educação, registrados em 71,7% dos muni-
cípios auditados aleatoriamente pela Controladoria Geral 
da União em 2012.

4. Gestão democrática e controle social - Prevista no 
art. 206, VI da CF-1988, a gestão democrática encontra-se 
parcialmente regulada no art. 14 da LDB, que reconhece 
os conselhos escolares, o projeto político pedagógico, 
além de outras formas de autonomia, que necessitam 
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de regulamentações próprias em cada sistema de ensino 
do país. Na visão da CNTE, a democratização da ges-
tão educacional tem por finalidade aproximar a escola 
da sociedade, em especial de sua comunidade, a fim de 
que a construção e a implementação dos processos peda-
gógicos, bem como a gestão dos sistemas e das próprias 
escolas, atendam a prerrogativa da qualidade socialmente 
referenciada. Trata-se de concepção pedagógica que exige 
espaços de representações permanentes para o debate das 
políticas educacionais e que deve assegurar a participação 
de todos os profissionais (professores, especialistas e fun-
cionários) em suas diferentes etapas, incluindo a direção 
escolar. A gestão deve ser fomentada de inúmeras for-
mas: pela presença dos atores escolares nos conselhos 
de educação, com o fortalecimento dos conselhos esco-
lares, a implementação de eleições diretas para direções 
escolares, a elaboração de constituintes escolares, con-
gressos, fóruns e conferências de educação, estimulando 
a presença de grêmios estudantis nas escolas, enfim, con-
clamando a todos para que contribuam com o debate 
sobre a elaboração, a execução e a avaliação das políti-
cas educacionais. Outra forma importante de estímulo 
à gestão democrática consiste em oportunizar o con-
trole social de todas as políticas educacionais (Fundeb, 
merenda, MDE e outras), promovendo ainda ações arti-
culadas com áreas distintas, como conselhos tutelares, 
de saúde e assistência social.

5. Valorização dos profissionais da educação - 
Seguindo a lógica sistêmica das políticas educacionais, a 
valorização dos profissionais das redes públicas escolares, 
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definidos no art. 61, I, II e III da LDB, precisa considerar 
a indissociabilidade das seguintes políticas: ingresso na 
carreira por concurso público de provas e títulos; imple-
mentação de carreira própria, atrativa e preferencialmente 
estendida a todos os profissionais da educação (profes-
sores, especialistas e funcionários), à luz de diretrizes 
nacionais para os planos de carreira de estados e municí-
pios, devendo estes contemplar parâmetros de dispersão e 
evolução, além de referência mínima de aplicação de 80% 
dos recursos vinculados à educação para a composição 
das carreiras, com a devida complementação da União aos 
entes federados que dela necessitarem; utilização da refe-
rência mínima do piso salarial profissional nacional para 
os vencimentos iniciais das carreiras em todo o País; apli-
cação de no mínimo 1/3 (um terço) da jornada de trabalho, 
prevista na Lei 11.738, para as carreiras do magistério, 
e a extensão da jornada aos demais profissionais, para 
fins de formação e participação no debate pedagógico da 
escola; lotação dos profissionais da educação na secre-
taria responsável pela gestão educacional de todas as 
etapas e modalidades do nível básico, especialmente os 
funcionários; unificação da nomenclatura dos profissio-
nais da educação nos planos de carreira, de acordo com 
as últimas normativas federais (leis, decretos, portarias 
ministeriais, pareceres e resoluções do Conselho Nacio-
nal de Educação); profissionalização dos funcionários da 
educação em nível médio e tecnológico; formação inicial e 
continuada sob a responsabilidade do Poder Público, pre-
ferencialmente em caráter presencial e garantida a todos/
as os/as profissionais (art. 62-A da LDB), na forma de 
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política pública institucionalizada, com efetiva vinculação 
à carreira, a fim de superar os atuais programas fragmen-
tados e sustentados por bolsas, que não dialogam com o 
projeto de valorização profissional dos/as trabalhadores/
as; remuneração condigna e, no mínimo, equivalente a 
outras profissões com o mesmo nível de formação profis-
sional; condições de trabalho que possibilitem êxito nas 
atividades profissionais e que resguardem a saúde dos/as 
educadores/as; prevenção e tratamento das doenças pro-
fissionais; respeito às regras previdenciárias a que estão 
submetidos os profissionais aposentados da educação, 
sobretudo em relação à paridade e à integralidade dos 
proventos; adequação dos planos de carreira à Lei 11.301, 
que estende a aposentadoria especial do magistério para 
as funções de direção, coordenação e assessoramento 
pedagógico.

6. Currículo e avaliação – Tendo como base os 
debates e conclusões construídos nas etapas das Coned 
e Conae, uma política educacional deve ser pautada 
na diversidade, pois traz consigo o exercício da prá-
tica democrática, a problematização sobre a construção 
da igualdade social e as desigualdades existentes. Essa 
construção pressupõe o reconhecimento da diversidade 
no desenvolvimento sócio histórico, cultural, econô-
mico e político da sociedade. E uma medida urgente, 
nessa direção, diz respeito ao aprofundamento das leis 
10.639 e 11.645, como estratégia de superação da dis-
criminação e do preconceito étnico-racial. Ademais, é 
preciso superar a contradição, envolvendo, de um lado, 
a qualidade socialmente referenciada e, de outro, as 
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competências educacionais pautadas na meritocracia 
e nas provas estandardizadas, que ditam regras aos 
currículos. Esse paradoxo é similar ao que propõe a 
convivência pacífica entre as políticas compensatórias 
de acesso e permanência na escola, como a meritocra-
cia que fomenta o ranking do Enem e do Ideb e estimula 
a fixação de placas com notas do índice em frente às 
escolas. A CNTE defende a liberdade pedagógica e a 
equidade de acesso dos estudantes com direito à apren-
dizagem de qualidade, bem como a promoção de novas 
práticas de avaliação, sob a responsabilidade das esco-
las, e que levem em conta as realidades dos estudantes, 
das escolas, dos profissionais e dos sistemas de ensino, 
numa lógica diagnóstica voltada para a formulação de 
políticas públicas, e jamais para a concorrência ou a 
punição dos atores escolares. No caso da avaliação dos 
profissionais, é importante que os objetivos visem o 
autoaperfeiçoamento dos educadores, com estímulo 
nas carreiras, ao invés de se aterem ao caráter mera-
mente punitivo, como propõem muitos gestores. 

Piso e carreira
A Lei 11.738 constitui o parâmetro mínimo para a 

valorização dos profissionais do magistério nas redes 
estaduais e municipais, e é aplicável aos profissionais 
com formação Normal de nível médio. Os que possuem 
graduação e pós-graduação devem perceber vencimentos 
superiores ao piso, numa estrutura de carreira compatível 
com a de outros profissionais com mesmo nível de esco-
laridade. Nada impede a adoção de vencimentos iniciais, 
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nos estados e municípios, acima do piso nacional, assim 
como a vinculação deste a jornadas inferiores às 40 horas, 
conforme prevê o § 1º do art. 1º da Lei do Piso. Quanto 
ao valor atualizado do piso, a CNTE orienta a utiliza-
ção dos percentuais efetivos de correção do custo aluno 
do Fundeb, a partir de janeiro de 2009, quando a lei pas-
sou a vigorar.

Luta pelas Diretrizes Nacionais de Carreira em Lei: 
Diante dos grandes desafios enfrentados junto aos gover-
nadores e prefeitos para garantir as conquistas nos planos 
de carreira e na Lei 11738/2008, a CNTE desenvolverá 
nos próximos três anos intensa luta para estabelecer em 
lei federal as Diretrizes Nacionais de Carreira, com a 
definição objetiva de questões como o incentivo à forma-
ção profissional e a qualificação da remuneração a partir 
do marco inicial do Piso Salarial Profissional Nacional, 
acrescido de percentuais mínimos nacionais por nível de 
formação (graduação, especialização, mestrado e douto-
rado).

A CUT e a CNTE devem se dirigir ao Governo Dilma 
para exigir medidas legais que forcem os prefeitos e gover-
nadores a aplicar integralmente a Lei do PSPN.
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E m todos os grandes debates nacionais sobre 
os direitos de cidadania, a CNTE se fez pre-
sente, sempre mobilizando a sua base através 

das entidades filiadas. A marca da combatividade e a 
concepção classista estiveram sempre presentes no coti-
diano desta Confederação, fazendo o enfrentamento com 
os setores mais conservadores da sociedade brasileira. A 
CNTE atuou de forma consciente no bloco histórico con-
tra hegemônico, que soma e organiza as forças sociais 
mais progressistas para combater o modelo social que 
nos oprime desde o período colonial.

A vitória dos trabalhadores em educação, no STF, 
acerca da Lei do Piso, fortaleceu a atuação sindical da 
CNTE, em defesa da valorização profissional, especial-
mente do ponto de vista sistêmico, que concilia essa 
política a outras essenciais à qualidade da educação 
pública reivindicadas pela sociedade. O piso e a carreira 
profissional tornaram-se pautas nacionais e unificaram 
a luta dos trabalhadores nos estados e municípios. E a 
CNTE, protagonista desde a tramitação do projeto de 
lei do piso, promoveu greves nacionais anuais, marcha a 
Brasília com mais de 20 mil educadores/as em 2012, ocu-
pações no Congresso Nacional, além de ter acompanhado 
inúmeras greves (30, apenas nas redes estaduais, nos últi-
mos dois anos e meio), dando sentido unitário à grande 
luta que se espalhou pelo País. A correção do piso em 
22,22%, em 2012, levou a CNTE a enfrentar a reação dos 
gestores públicos, primeiro com a tentativa de reposição 
inflacionária pura e simplesmente pelo INPC, e, poste-
riormente, com aumento real insuficiente, contrapondo-se 
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à proposta construída pela CNTE, Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação e Undime, em âmbito de comis-
são especial criada exclusivamente para o assunto na 
Câmara dos Deputados, a qual se pautou no cumpri-
mento da meta 17 do PNE. Em não tendo tramitado a 
mencionada proposta, a CNTE manteve a defesa do cri-
tério original de atualização da Lei do Piso. 

Ainda sobre a valorização dos trabalhadores em 
educação, a CNTE investiu na profissionalização dos 
funcionários, a ponto de o programa Profuncionário ter 
sido assimilado por todos os IFES e já ter ultrapassado a 
marca de 100 mil matrículas em 2013. Outra vitória dos 
funcionários referiu-se à aprovação da Lei 12.796, que 
estendeu os benefícios da formação inicial e continuada 
dos professores a esse segmento da categoria. Além da 
regulamentação do piso salarial previsto no art. 206, VIII 
da CF-1988, a CNTE também tem apoiado a aprovação 
do PL 2.826/11, que fixa diretrizes nacionais para os pla-
nos de carreira, e o PLS 560/09, que garante a todos os 
profissionais das redes públicas de ensino período reser-
vado a estudos, planejamento, avaliação e participação 
na comunidade, nunca inferior a um terço de sua jor-
nada de trabalho remunerado. No segundo semestre de 
2013, a CNTE foi decisiva para que o MEC homologasse 
o Parecer CNE/CEB nº 18/2012, que orienta a aplicação 
da jornada extraclasse do piso em todas as redes públi-
cas de educação do País.

Junto com a CUT, a CNTE promoveu seminário para 
elaborar emendas ao documento referência da 2ª Con-
ferência Nacional de Educação (Conae), a realizar-se em 
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fevereiro de 2014. A Conae novamente foi precedida de 
conferências municipais, intermunicipais e estaduais, 
ocorridas em 2013, nas quais os sindicatos da educação 
tiveram protagonismo, conseguiram aprovar suas pro-
posições e eleger número significativo de delegados/as 
para a etapa nacional.

Agenda central do debate da CNTE, desde 2010, a 
tramitação do Plano Nacional de Educação aproxima-se 
do fim, com intensas disputas no Congresso Nacional. A 
CNTE e as entidades educacionais têm apoiado a maior 
parte do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputa-
dos, em 2012, embora o Senado tenha feito alterações 
importantes que contam com o apoio dos trabalhadores 
em educação. A instalação do acampamento da CNTE em 
frente ao Congresso, no segundo semestre de 2013, com 
visitas semanais de representantes das entidades filiadas, 
constituiu-se numa ação decisiva para que o PNE tivesse 
sua tramitação acelerada. 

A aprovação do projeto de lei que destinou royalties 
do petróleo e recursos do Fundo Social do pré-sal para a 
educação teve a intervenção decisiva da CNTE, em par-
ceria com outras entidades da sociedade, no sentido de 
alcançar patamares mais vantajosos de repasses de ver-
bas para a educação pública e a saúde. Estima-se que a Lei 
12.858 destine cerca de R$ 112 bilhões para a educação, 
nos próximos dez anos, o que, mesmo sendo insuficiente 
para atingir a meta 20 do PNE (e por isso se faz necessá-
ria a luta por novos recursos para a área), constitui ajuda 
importante para políticas como a de valorização dos pro-
fissionais da educação.



54

Caderno de Resoluções – 32o Congresso Nacional da CNTE

Caderno de Resoluções, Brasília, p. 1-116, jan. 2014. Disponível em: <www.cnte.org.br>

A CNTE intensificou a luta pela homologação da Con-
venção 151 da OIT, em resposta à onda de criminalização 
de greves e perseguição a dirigentes sindicais no País. As 
greves nos estados e municípios, na maioria dos casos, 
pautaram o cumprimento da Lei 11.738, seja para vin-
culação do piso nacional aos planos de carreira (sem que 
esses fossem achatados), seja para garantir a aplicação da 
jornada mínima de 1/3 (um terço) do trabalho extraclasse. 
A CNTE também passou a monitorar e a apoiar a regu-
larização de seus sindicatos filiados junto ao Ministério 
do Trabalho, como forma de impedir questionamentos 
judiciais relativos à legitimidade cartorial dos sindica-
tos; e ela própria, CNTE, passou a contar, desde o final 
de 2013, com três federações em sua estrutura, o que lhe 
confere a prerrogativa de ingressar com ações constitu-
cionais perante o Supremo Tribunal Federal.

As relações internacionais da CNTE foram marcadas 
especialmente pelo lançamento do Movimento Pedagó-
gico Latino-Americano, em parceria com a Internacional 
da Educação (IEAL), entidade na qual a CNTE ocupa uma 
das presidências mundiais e a vice-presidência latino-
-americana. O encontro de encerramento da primeira fase 
do Movimento Pedagógico ocorreu em Pernambuco-PE, 
durante as comemorações póstumas aos 92 anos de Paulo 
Freire, e a CNTE realizou sua 8ª Conferência de Educação 
em ano anterior, também em Pernambuco, precedendo 
a atividade da IEAL. A CNTE buscou estreitar relações 
com os sindicatos de língua portuguesa, especialmente 
da África, contribuindo com experiências na área da for-
mação sindical. A Confederação ainda integrou as lutas 
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dos trabalhadores em educação do Chile, Argentina, Bolí-
via, Paraguai, Honduras e tem ajudado no processo de 
reconstrução do Haiti, com verbas próprias e arrecada-
das por meio de suas entidades filiadas. 

Acompanhando as demandas sociais, a CNTE criou, 
em 2010, os Coletivos LGBT, vinculados à Secretaria 
de Direitos Humanos, e da Juventude. Já as políticas de 
gênero e antirracismo mantiveram protagonismos através 
dos debates realizados pelos respectivos coletivos e pelas 
publicações específicas que a CNTE lança, anualmente, 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (revista 
Mátria) e da Consciência Negra (jornal mural). Os coleti-
vos da CNTE mantiveram-se como espaços privilegiados 
de debates, que embasam as propostas da entidade para 
as políticas públicas de diferentes áreas.

A interação da CNTE com os movimentos sociais e 
com as instituições e fóruns governamentais mostrou-
-se intensa, tendo a Confederação mantido assento no 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), na 
Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos 
Relacionados à Educação dos Afro-brasileiros (Cadara), no 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, no Comitê Técnico-Científico para a Formação 
dos Profissionais da Educação (Capes) e no Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb em nível 
nacional. A continuidade do projeto DST/Aids tornou-se 
referência na luta de combate ao preconceito e de pre-
venção a Aids/DST nas escolas. Nos últimos três anos, a 
CNTE se fez presente, com representações de sua dire-
toria e sindicatos filiados, nas conferências nacionais de 
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educação, cultura, juventude, mulheres, LGBT e da igual-
dade racial. A entidade também participou do comitê 
organizador da 3ª Conferência Nacional Contra o Traba-
lho Infantil e do 1º Fórum Mundial de Direitos Humanos.

O Departamento Nacional de Especialistas da Educação 
promoveu seminário sobre formação profissional, currículo 
e projeto político pedagógico, dentro de sua nova concep-
ção de promoção de debates pedagógicos; e a Secretaria de 
Formação, com auxílio da Esforce, deu sequência aos cursos 
de formação sindical e às publicações da revista Retratos 
da Escola e da coleção Cadernos de Educação.

A política de comunicação da CNTE manteve forte 
relação com as afiliadas, através de dois encontros nacio-
nais, e dialogou com a categoria e a sociedade por meio 
de boletins eletrônicos semanais, da publicação de jor-
nais murais impressos e da atualização do sítio eletrônico 
da entidade. 

Entre as atividades temáticas promovidas pela CNTE, 
destacamos os encontros regionais e nacional dos/as 
trabalhadores/as em educação aposentados/as e para a 
pesquisa desenvolvida pela Secretaria de Aposentados e 
Assuntos Previdenciários junto a trabalhadores aposen-
tandos; para os encontros regionais e nacional do Defe; o 
encontro jurídico que discutiu a aplicação da Lei do Piso 
após o julgamento de mérito da ADI 4.167; as oficinas 
sobre financiamento da educação e piso salarial voltadas 
aos sindicatos municipais e estaduais com base muni-
cipal; e os seminários que antecederam as reuniões do 
Conselho Nacional de Entidades, onde foram abordados 
temas relevantes para a atuação dos sindicatos filiados.





Políticas Permanentes
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E m meio à profunda crise mundial, que afeta 
todas as nações de forma mais ou menos 
intensa, as políticas com foco na retomada do 

crescimento econômico não podem prescindir de ações 
do Estado com vistas a superar as desigualdades e a pro-
mover o respeito à diversidade, sobretudo em países como 
o Brasil, de origem pluricultural e multiétnica. 

Como forma de garantir direitos às populações vulne-
ráveis e/ou expostas às diversas formas de discriminação 
e intolerância, a CNTE mantém sua pauta de luta pela 
igualdade étnico-racial e de gênero e pelo respeito às diver-
sidades, contribuindo para que a escola pública promova 
ampla e contínua luta contra o preconceito e a intolerância.

Combate ao racismo – Embora o Brasil tenha registrado 
avanços nas últimas décadas em relação aos indicadores 
sociais de sua população negra, que perfaz cerca de 52% 
do total, os desafios continuam enormes. Segundo dados 
do IBGE, em 2008, o número de jovens negros de 18 a 25 
anos vítimas de homicídio foi 134% maior do que o de 
jovens brancos. Entre 1992 e 2009, os rendimentos médios 
da população negra cresceram 56%, ante um aumento de 
39% entre os trabalhadores brancos. No entanto, a dife-
rença entre uns e outros continua significativa: na década 
de 1990, o rendimento dos negros equivalia a 50% do dos 
brancos, em 2009, esta proporção passou a 57%. Em 1997, 
57,7% dos negros brasileiros eram pobres. Dez anos depois, 
eram 41,7%. Entre os brancos, o percentual caiu de 28,7% 
para 19,7% no mesmo período. A taxa de analfabetismo 
em 1992 era de 10,6% para brancos e 25,7% para negros; 
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em 2009, 5,94% para brancos e 13,42% para negros. No 
ano de 1992, apenas 1,5% dos jovens negros entre 18 e 24 
anos estavam na universidade. Em 2009, eram 8,3%. Entre 
os jovens brancos, essas matrículas triplicaram no mesmo 
período – de 7,2% para 21,3%.

Os indicadores sociais não deixam dúvida de quão 
acertada é a política de reserva de vagas nas universida-
des públicas para negros e indígenas, introduzida pela 
Lei 12.711, a qual acabou sendo ratificada pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento da ADIn movida pelo 
Partido Democratas contra a Lei de Cotas. Também segue 
na direção correta a iniciativa do Executivo Federal, que 
encaminhou projeto de lei (PL 6.738/13) ao Congresso, 
destinando 20% das vagas em concursos públicos fede-
rais para negros. Contam com o apoio dos trabalhadores 
em educação as políticas governamentais requeridas pela 
Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 
entre as quais se destacam: a criação do Sistema Nacio-
nal de Promoção da Igualdade Racial, a priorização de 
territórios indígenas e quilombolas para a consecução 
dos programas Mais Médicos, Luz para Todos e outros; 
o programa Juventude Viva, que desenvolve ações para 
a inclusão de jovens negros vulneráveis à violência; além 
do apoio do Executivo ao PL 4.471/12, que acaba com os 
“autos de resistência”, ferramenta criada pela ditadura 
para encobrir execuções de perseguidos políticos e que 
ainda hoje contribui com o genocídio da juventude negra.

Em âmbito escolar, o Coletivo Antirracismo Dalvani 
Lellis da CNTE tem contribuído para a implementação 
das leis 10.639 e 11.645 nas escolas brasileiras, dado que a 
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maioria dos sistemas de ensino ignora solenemente essa 
temática curricular, imprescindível para passar a limpo 
a história da formação do povo brasileiro, assim como 
para conscientizar as novas gerações sobre as origens 
do racismo e seu caráter opressivo e de marginalização 
dos povos afrodescendentes e indígenas, quase sempre 
encoberto pela falaciosa democracia racial em nosso país.

Igualdade de gênero e ações contra a violência à 
mulher – No Brasil, a mulher tem assumido cada vez mais 
protagonismo na sociedade, a ponto de ter alcançado o 
posto de Presidente da República. Mas é preciso superar 
o machismo predominante em diversas áreas, sobretudo 
no mundo do trabalho, na política e nas relações conju-
gais marcadas pela violência doméstica. 

Sob o ponto de vista das mulheres, muitas foram nos-
sas lutas e conquistas. Celebramos os 80 anos do voto 
feminino, a conquista da eleição da primeira presidenta 
do Brasil, a democratização da participação popular nas 
políticas públicas através das Conferências.

Cumpre destacar o papel desempenhado pelas mulhe-
res trabalhadoras em educação, nas lutas da categoria e a 
qualidade da participação das educadoras brasileiras nas 
atividades de mulheres, em nível nacional e internacio-
nal, desenvolvidas pela IE/IEAL. 

Uma política vitoriosa da CNTE para a luta das mulhe-
res é a edição anual da Revista Mátria, reconhecidamente 
um canal de interlocução da Confederação com o movi-
mento de mulheres, movimentos sociais em geral e também 
espaços institucionais. A capacidade de mobilização das 
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educadoras tem se refletido no êxito das atividades enca-
minhadas pela CNTE, e em conjunto com o movimento 
social, como por exemplo, na Marcha das Margaridas.

Após dez anos em queda, a PNAD-IBGE registrou 
aumento na diferença salarial entre homens e mulhe-
res, passando de 73,7% em 2011 para 72,9% em 2012. Já 
a proporção de mulheres que ganham até 1 (um) salário 
mínimo é de 33,3% contra 23,7% dos homens. 57,3% das 
pessoas desempregadas em 2012 eram do sexo feminino. 
A educação, área com predominância feminina, detinha 
em 2009 uma diferença salarial de cerca de 40% em relação 
a outras profissões de mesmo nível de escolaridade (gra-
duação). Embora represente 51,7% do eleitorado brasileiro, 
e mesmo com a Lei Eleitoral prevendo 30% de vagas nos 
pleitos, a participação das mulheres na Câmara dos Depu-
tados é de 9% e no Senado de 10%. Nas últimas eleições 
legislativas, a média de candidatas à Câmara Federal foi 
de 19% e para as assembleias legislativas, 21%. É funda-
mental criar as condições estruturais e políticas para que 
as mulheres trabalhadoras em educação possam partici-
par ativamente das grandes batalhas sociais e políticas do 
País (com destaque para as eleições gerais de 2014), inves-
tir mais na formação classista e melhorar sua qualidade, 
contribuir para a ampliação da unidade das centrais, inten-
sificando a aliança com o conjunto dos movimentos sociais, 
reforçar o debate e a compreensão sobre a questão rural, 
as lutas específicas de mulheres, jovens, negros, aposen-
tados, bem como sobre políticas públicas e institucionais. 

Apesar da Lei Maria da Penha, instituída em 2006, 
a taxa de mortalidade de mulheres, em 2011, superou a 
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do período anterior à Lei, alcançando o patamar de 5,43 
por 100 mil habitantes contra 5,41 em 2001 (IPEA-2012). 
Em média ocorrem 5.664 mortes de mulheres por cau-
sas violentas a cada ano, 472 a cada mês, 15,52 a cada 
dia, ou uma a cada hora e meia. A maior parte das víti-
mas era negra (61%), residia nas regiões Nordeste (87%), 
Norte (83%) e Centro-Oeste (68%) e detinha baixa esco-
laridade (48% das com 15 ou mais anos de idade tinham 
até oito anos de estudo).

Diante dos desafios apresentados, a CNTE manterá sua 
atuação, através da Secretaria de Relações de Gênero e do 
Coletivo de Mulheres, no sentido de promover o empode-
ramento da mulher em todas as relações sociais, bem como 
de exigir do Poder Público o cuidado com a saúde e a inte-
gridade física e mental de mulheres vítimas de doenças 
características do sexo (câncer de mama e colo do útero e 
outras) e de violência doméstica. Da mesma forma, pautará 
a luta por políticas públicas de combate ao assédio moral 
e sexual; pela descriminalização e legalização do aborto e 
contra o projeto de estatuto do nascituro, que proíbe inclu-
sive o aborto em casos de estupro; e o impedimento à burla 
na contratação de mulheres com menor remuneração para 
o exercício de funções semelhantes às desempenhadas por 
homens. Na esfera sindical, a CNTE perseguirá a orien-
tação da CUT para garantir a paridade de gênero em sua 
Diretoria Executiva e de seus sindicatos filiados. No tocante 
à reforma política, a posição da CNTE caminhará no sen-
tido de equiparar a representação de gênero, seja através de 
listas alternadas (homem/mulher), seja pelo efetivo cum-
primento da representação mínima estabelecida em Lei.
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Direitos Humanos e LGBT – A luta da CNTE por 
reforma agrária, pela demarcação das terras indígenas e 
quilombolas, por igualdade de gênero, contra a homo-
fobia, pela instituição do Sistema Nacional de Educação 
– com equidade na oferta educacional em todo o País 
–, entre outras bandeiras, tem por objetivo promover a 
superação das desigualdades que assolam pobres, negros, 
índios, mulheres, LGBT, trabalhadores rurais e sem terras 
e demais segmentos vulneráreis da sociedade, com res-
peito às diversidades étnico-raciais, culturais, de gênero e 
de orientação sexual. O Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos é um instrumento da luta dos traba-
lhadores em educação, que buscam contribuir para que 
todos e todas tenham acesso à educação pública de quali-
dade e emancipadora. A presença da CNTE no Conselho 
Nacional de Direitos Humanos e o pleito da Confedera-
ção para integrar o Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial caminham na direção do protagonismo 
na luta pelos direitos humanos no País. No tocante à 
pauta LGBT, a CNTE condena as ações de parlamentares 
e os projetos de lei em trâmite no Congresso, sobretudo 
aqueles protocolados na gestão do pastor Marco Feli-
ciano na Presidência da Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados, pois, além de contraporem 
os princípios dos direitos humanos, fomentam a violên-
cia, o preconceito e a intolerância na sociedade. A CNTE 
manterá sua luta contra a homofobia pautada na laicidade 
do Estado e da educação pública, em políticas de promo-
ção do respeito às diferenças, apoiando a aprovação do 
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projeto de lei (PL 122/06) que criminaliza a homofobia, 
participando das conferências nacionais LGBT e fomen-
tando a criação de coletivos LGBT nos sindicatos filiados 
vinculados ao Coletivo Nacional da CNTE.

Trabalho infantil: lugar de criança é na escola – 
Embora a Pnad-IBGE/2012 tenha registrado queda de 
21% no trabalho infantil, entre 2011 e 2012, e de 67%, 
desde 2000, o Brasil ainda possui meio milhão de crian-
ças trabalhadoras entre 5 e 13 anos de idade, sem direito 
à infância e à escola de qualidade, enquanto outras 3,7 
milhões de crianças e adolescentes estão efetivamente 
fora da escola. Neste sentido, a CNTE manterá presença 
nos fóruns nacionais dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (DCA) e de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil (FNPETI), bem como na comissão organizadora 
da Marcha Mundial Contra o Trabalho Infantil, como 
forma de contribuir na luta pela erradicação do trabalho 
infantil no Brasil e no mundo.

Aposentados: respeito, proteção e dignidade – A 
CNTE foi uma das pioneiras na luta contra as reformas da 
Previdência Social no Serviço Público, em especial as que 
puseram fim à paridade e à integralidade nos vencimen-
tos, fixados abaixo do teto do funcionalismo, uma vez que 
o serviço público não dispõe de poupança compulsória 
do FGTS, tampouco admite aos servidores terem outras 
fontes de renda permitidas aos trabalhadores da iniciativa 
privada. Além de garantir os direitos dos/as educadores/as 
aposentados/as, a CNTE e seus sindicatos devem manter 
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atuação junto aos governos das três esferas administrati-
vas, no sentido de implementar ações previstas no Estatuto 
e na Política Nacional do Idoso (leis 10.741/03 e 8.842/94, 
respectivamente). Dentre essas ações, estão a adequação 
de currículos, metodologias e material didático aos pro-
gramas educacionais destinados ao idoso, e a inserção nos 
currículos escolares de conteúdos voltados para o processo 
de envelhecimento, visando a eliminar preconceitos e a 
produzir conhecimentos sobre o assunto. O fim do fator 
previdenciário e a desaposentação, que consiste no direito 
de o aposentado que retornou ao trabalho poder solicitar 
novo benefício de maior valor, devem constituir pautas per-
manentes de todos os trabalhadores. Na educação, a lei do 
piso do magistério não garante a paridade entre os siste-
mas estatutário e celetista, e a questão permanece sendo 
um desafio a ser enfrentado pela CNTE. 

Saúde do/a trabalhador/a em educação – As más 
condições de trabalho nas escolas públicas, a falta de 
segurança, a tensão no relacionamento entre os atores 
escolares e a baixa valorização salarial da categoria – 
responsável pelas múltiplas jornadas e até mesmo pelo 
desdobramento dos profissionais em outras atividades 
por necessidade para compor a renda familiar –, ainda 
são os motivos centrais dos problemas de saúde que afas-
tam muitos professores e funcionários de suas atividades 
habituais nas escolas públicas. A luta da CNTE pelo piso, 
carreira e jornada busca melhorar as condições de vida 
e trabalho dos profissionais da escola pública, e deve ser 
complementada com políticas de prevenção e tratamento 
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às doenças características da profissão e por programas 
de readaptação e/ou de reenquadramento funcional dos/
as educadores/as em tratamento de saúde. 

Juventude em pauta – Demonstrando a necessi-
dade e vontade de obter mais direitos e conquistar outros 
espaços na história, a juventude atual, conceituada na 
interatividade da tecnologia, na cultura alternativa e na 
busca pela plena liberdade, fez ressurgir em junho de 2013 
o protagonismo desta geração no País, exigindo politicas 
públicas que visem melhorar a qualidade de vida para 
todos\as. Neste sentido, o coletivo da juventude da CNTE 
tem um papel primordial, que é o de organizar, formar e 
preparar esta juventude para os embates que temos e que 
teremos ao longo de nossa caminhada, bem como o de 
intensificar a cobrança de pautas que mantêm a confede-
ração e os sindicatos filiados sincronizados com os jovens 
brasileiros, em especial, a progressão da implantação da 
escola de tempo integral, integrada e inclusiva, o acesso 
à educação básica e profissional que visem a qualidade 
e a valorização do emprego, propiciando a saúde, o res-
peito à diversidade sexual, as questões étnicos/raciais e 
de proteção à violência e às drogas. No campo sindical, 
o foco deve ser a instalação de coletivos da juventude e a 
formação de novos dirigentes, garantindo o ingresso dos 
jovens nas direções dos sindicatos, bem como o fortale-
cimento das politicas de inclusão da juventude. Busca-se, 
assim, oxigenar o jeito de fazer e apresentar politica, evi-
tando que os jovens se alinhem aos projetos antagônicos 
e retrógrados à pauta da classe trabalhadora.
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1.    Manifestação em defesa da Lei do Piso na Conae 2014.

2.    Greve Nacional em Março: 17, 18 e 19 de março
17 – Atividades nos Municípios
18 – Atividades nos Estados
19 – Atividade em Brasília

3.    Eixos da Mobilização
 » Contra o INPC
 » Contra a proposta dos governadores e prefeitos
 » Aprovação do Projeto de Lei das Diretrizes Nacio-

nais de Carreira
 » Aprovação imediata do PNE
 » PNE com 10% do PIB para a Educação Pública

4.    Ações para marcar os 50 anos do GOLPE MILITAR 
NO BRASIL

 » Realizar eventos regionais lembrando as consequ-
ências nefastas do Golpe Militar de 64.

 » Produzir um cartaz com nomes de educadores que 
foram presos, torturados e/ou exilados  durante a 
ditadura militar (entidades devem encaminhar os 
nomes até a data de 15 de março).

 » Campanha Permanente para alteração de nomes 
das escolas e unidades educacionais que portam 
nome de agentes da ditadura militar, inclusive dos 
próprios ditadores.
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Lutas gerais 

1. Defender o socialismo como caminho para a reto-
mada dos avanços civilizatórios da humanidade e 
combate ao capitalismo.

2. Participar dos movimentos pela autodeterminação, 
soberania das nações, liberdade dos povos e lutar 
contra o imperialismo.

3. Solidariedade a Cuba, ao Haiti, à revolução boliva-
riana da Venezuela, ao governo de Evo Morales, na 
Bolívia, aos povos do Iraque, da Palestina e da Síria.

4. Pela saída das tropas brasileiras do Haiti.

5. Pelo fechamento imediato da prisão de Guantá-
namo, em Cuba, e a cessação da ocupação militar 
de parte do país.

6. Apoiar a integração das Américas, sobretudo atra-
vés da Unasul e BRIC (Brasil, Russia, India e China).

7. Cobrar dos organismos multilaterais e dos chefes 
de estado e de governo das nações maior controle 
do capital e a democratização das representações 
nas instâncias da ONU.

8. Defender o ser humano como centro de todo e 
qualquer projeto de sociedade, afirmando a soli-
dariedade, a justiça, a igualdade e a democracia 
como princípios fundamentais.

9. Integrar ações de combate às políticas beligeran-
tes das potências mundiais e atuar em campanhas 
nacionais e internacionais pela paz, pelo respeito 
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ao meio ambiente e à dignidade humana.

10. Cultivar a solidariedade entre os trabalhadores 
e suas organizações, em âmbito local, nacional e 
internacional.

11. Envolver os trabalhadores brasileiros nas ações 
internacionais desenvolvidas pela IE, IEAL e CEA.

12. Lutar contra a mercantilização e a financeirização 
da educação e pela regulamentação e fiscalização 
do ensino privado.

13. Atuar no processo de reformas do Estado, com vis-
tas a amoldar a estrutura de poder e as políticas 
públicas às necessidades da população, e a promo-
ver os direitos da classe trabalhadora.

Lutas gerais nacionais

14. Integrar e fortalecer, junto aos trabalhadores e tra-
balhadoras em educação e à sociedade, uma ampla 
campanha por uma constituinte exclusiva, para 
a reforma política defendida pelos movimentos 
sociais do País.

15. Cobrar transparência, ética e participação social dos 
gestores em relação às políticas e ao erário público.

16. Estabelecer o controle do Estado sobre o câmbio e 
o fluxo de capitais; restringir e taxar fortemente as 
remessas de lucros, dividendos e juros; renegociar 
a dívida interna.

17. Lutar contra as renúncias fiscais indiscriminadas 
e combater a sonegação.
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18. Lutar pela unidade dos trabalhadores, com o obje-
tivo de enfrentar o impacto da crise financeira.

19. Cobrar o aprofundamento das políticas sociais, res-
ponsáveis pela elevação da condição de vida do 
povo brasileiro.

20. Lutar pela ampliação do orçamento público para 
educação, saúde, habitação popular e geração de 
emprego trabalho e renda.

21. Acabar com as restrições impostas pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal no pagamento de salários na 
área de saúde e educação.

22. Mobilizar a base da CNTE para aprofundar as 
ações pautadas pelas centrais, em especial pela 
CUT, que visam ampliar os direitos da classe tra-
balhadora; lutar contra o PL 4.330/04.

23. Integrar a luta pela reforma tributária que taxe o 
grande capital e reverta o caráter regressivo dos 
impostos no Brasil.

24. Por reforma política que assegure o pluralismo 
partidário, fortaleça os partidos, institua o financia-
mento público de campanha e amplie a participação 
popular nas instâncias de poder.

25. Promover a liberdade e a autonomia sindical – 
contra a repressão aos sindicatos e às lideranças 
sindicais.

26. Defender as riquezas naturais nacionais como 
patrimônio nacional estratégico e lutar contra toda 
tentativa de fragmentação ou privatização deste 
patrimônio.
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27. Lutar pela redução da jornada de trabalho sem 
redução de salário, pela valorização do salário 
mínimo e das aposentadorias, pelo direito de greve 
no serviço público, pela regulamentação da Con-
venção 151 da OIT.

28. Lutar pela regulamentação do mercado de traba-
lho, combater com rigor a terceirização e todas as 
formas de flexibilização e/ou precarização das rela-
ções entre capital e trabalho.

29. Buscar a articulação das nossas lutas com as lutas 
dos movimentos sociais e populares (estudantes, 
sem-teto, sem-terra, mulheres, índios quilombo-
las etc...).

30. Lutar pela substituição do Imposto Sindical pela 
Taxa Negocial.

31. Lutar contra o aumento da taxa de juros e o supe-
rávit primário e pelo aprofundamento das políticas 
sociais responsáveis, pela elevação da condição de 
vida do povo brasileiro.

32. Lutar contra qualquer reforma do Estado que vise 
retirar direitos, por reforma agrária, urbana e con-
tra os leilões de petróleo e o desemprego.

33. Lutar pela regulamentação das Convenções da 
OIT nº151 (Acordo Coletivo no Serviço Público), 
Convenção nº 158 (Fim das demissões imotivadas 
na iniciativa privada), Convenção nº 105 (proíbe 
o trabalho forçado), Convenção nº 87 (garante 
a liberdade sindical e proteção do direito sindi-
cal), Convenção nº 100 (garante a igualdade de 
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remuneração de todos os trabalhadores da mesma 
base), Convenção nº 111 (proíbe a discriminação de 
emprego e profissão) e Convenção nº 182 (proíbe 
o trabalho infantil e promove ação imediata para 
a sua eliminação).

34. Garantir o direito irrestrito de greve, coibir as prá-
ticas anti-sindicais; defender a valorização dos 
aposentados e pensionistas (públicos e privados).

35. Lutar pela Previdência Pública, pela paridade e 
integralidade no serviço público e contra qualquer 
reforma do Estado que vise retirar direitos, e pelo 
fim do Fator Previdenciário.

36. Incentivar a criação de fóruns municipais, estadu-
ais e nacional a fim de construir uma política que 
garanta qualidade de vida ao idoso.

37. Fortalecer e qualificar o Sistema Único de Saúde 
(SUS).

38. Lutar pela efetivação da reforma agrária, redefi-
nindo os critérios de produtividade, limitando o 
tamanho das propriedades e expropriando o lati-
fúndio.

39. Lutar pela demarcação e homologação das terras 
indígenas e quilombolas, garantindo, inclusive, 
as condições de subsistência, resgatando e pre-
servando a sua cultura através de uma educação 
inclusiva.

40. Garantir os direitos dos deficientes.

41. Lutar em defesa do meio ambiente, da Amazônia, 
dos povos indígenas e pela erradicação da miséria.
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42. Lutar pela erradicação do trabalho escravo e do tra-
balho de crianças e menores adolescentes.

43. Denunciar e combater a violência praticada contra 
crianças, adolescentes, idosos, moradores de rua, 
LGBT, negros, índios, deficientes, mulheres, imi-
grantes, profissionais do sexo.

44. Lutar pela participação das mulheres nos espaços 
públicos de poder.

45. Lutar pela extensão da política de creche para todo 
o País.

46. Lutar pela consolidação da política de combate à 
violência sobre as mulheres, expressa, na atuali-
dade, na conquista da Lei Maria da Penha.

47. Encampar a luta pelo fortalecimento do SUS, em 
especial da política de atenção integral à saúde da 
mulher e da garantia dos direitos sexuais e dos 
direitos reprodutivos e exigir o veto ao PL do Esta-
tuto do Nascituro.

48. Divulgar a Plataforma Mais Mulheres no Poder, 
estimulando as candidaturas de mulheres da cate-
goria de trabalhadores/as em educação.

49. Incorporar a pauta das mulheres nas campanhas 
salariais.

50. Lutar pelo efetivo cumprimento da lei Maria da 
Penha, ampliação das delegacias especializadas e 
casas de abrigamento para as mulheres violentadas.

51. Lutar pela regulamentação do Sistema Nacional 
de Juventude.



76

Caderno de Resoluções – 32o Congresso Nacional da CNTE

Caderno de Resoluções, Brasília, p. 1-116, jan. 2014. Disponível em: <www.cnte.org.br>

52. Cobrar do Poder Público a aprovação de novo marco 
regulatório para a atuação da mídia no Brasil, à luz 
da democratização dos meios de comunicação.

Lutas educacionais

53. Contribuir e participar dos eventos da Internacio-
nal da Educação para a América Latina, em especial 
dos encontros do Movimento Pedagógico Latino-
-americano.

54. Mobilizar a sociedade com vistas à ampliação do 
direito à educação pública, de qualidade social, 
inclusiva, democrática, laica, de tempo integral, 
através de mais financiamento público (10% do 
PIB para a educação pública), da gestão democrá-
tica e da valorização dos educadores.

55. Formular proposições, a partir do debate e reflexões 
com os trabalhadores e trabalhadoras em educação 
do País, para a efetivação da educação em tempo 
integral, da gestão democrática e da formação ini-
cial e continuada do conjunto dos profissionais da 
educação.

56. Lutar pela criação do Fundo Nacional de Equaliza-
ção para a valorização dos profissionais da educação 
composto pelos recursos oriundos dos royalties do 
petróleo, Fundo Social, além da definição de per-
centual dos outros recursos a serem vinculados à 
educação, para promover a redução das desigualda-
des regionais, vinculando a efetivação das diretrizes 
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nacionais de carreira, tendo como referência inicial 
de remuneração a Lei 11.738 e a regulamentação 
do artigo 206 da Constituição Federal. 

57. Lutar pela ampliação do financiamento da educa-
ção nacional com a definição, em lei, da destinação 
dos recursos oriundos dos royalties da exploração 
de recursos naturais estratégicos para o desen-
volvimento nacional, tais como a mineração e a 
produção de energia elétrica.

58. Garantir a destinação dos royalties dos municí-
pios e estados para a valorização dos profissionais 
da educação: lutar para que os royalties do petró-
leo destinados aos municípios e estados (Lei 
12858/2013) sejam vinculados em legislação muni-
cipal e estadual para a valorização dos profissionais 
da educação, como forma de garantir a aplicação 
da Lei 11.738 e as diretrizes nacionais de carreira. 

59. Cobrar a instituição de novas fontes de recursos 
para a educação pública, em especial as provindas 
de aumento dos percentuais de vinculação cons-
titucional, do imposto sobre grandes fortunas, de 
aumento da alíquota do imposto sobre heranças e 
de maior incidência das contribuições sociais nas 
políticas de educação.

60. Organizar um grande movimento nacional na 
sociedade em defesa da implantação do Piso 
Profissional Nacional dos Professores como ven-
cimento inicial das carreiras, incluindo a garantia 
da aplicação de, no mínimo, 33% da jornada para 
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a hora-atividade, em todos os estados e municí-
pios brasileiros.

61. Promover a Semana Nacional em Defesa da Escola 
Pública, com dias de paralisação nos estados e 
municípios, e realizar Marcha Nacional em torno 
das principais bandeiras da educação e de seus tra-
balhadores/as.

62. Pela aprovação da Lei de Responsabilidade da Edu-
cação (LRE) e revisão da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), para que esta não prejudique as metas 
do PNE.

63. Lutar para que o percentual de recursos públicos 
vinculados à educação seja, no mínimo, de 30% 
para os estados e municípios e, no mínimo, 25% 
para União.

64. Lutar pela aplicação de 10% do PIB, exclusivamente 
para a educação pública.

65. Manter a luta pela implantação imediata e integral 
da Lei 11.738 e mobilizar a categoria pela regula-
mentação do Piso Salarial Nacional para todos os 
profissionais da educação, previsto no art. 206, VIII 
da CF/1988 e na meta 18 do PNE.

66. Lutar para que a União assuma o compromisso de 
suplementar o pagamento do piso salarial vincu-
lado aos planos de carreira dos educadores/as, nos 
estados e municípios, e também do Custo Aluno 
Qualidade (CAQ).

67. Mobilizar a categoria em torno da institucio-
nalização da política nacional de formação e 
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profissionalização dos/as trabalhadores/as em edu-
cação (professores, especialistas e funcionários da 
educação), com oferta gratuita, presencial, no caso 
de graduação, e preferencialmente ofertada em ins-
tituições públicas de ensino superior.

68. Lutar pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.826/11, 
que visa fixar as diretrizes nacionais para a carreira 
dos profissionais da educação.

69. Subsidiar a atuação dos sindicatos filiados nos pro-
cessos de elaboração dos planos estaduais, distrital 
e municipais de educação, à luz do PNE.

70. Lutar pela implementação do Sistema Nacio-
nal de Educação como medida equalizadora do 
atendimento educacional no País, à luz da regula-
mentação do CAQ.

71. Lutar contra a terceirização e a precarização das 
condições de trabalho, em especial dos funcioná-
rios da educação, e exigir a ampliação do Programa 
Profuncionário e de cursos tecnológicos também 
voltados aos funcionários – à luz da Lei 12.796 e 
da meta 15 do PNE.

72. Participar dos fóruns de governo, em especial dos 
da educação, com vistas a propor e disputar projetos 
de interesse da categoria e da classe trabalhadora.

73. Promover a capacitação das entidades e dos/as 
conselheiros/as sindicais que integram colegiados 
públicos, em especial de fiscalização do Fundeb e 
de outras políticas educacionais.

74. Luta pela instituição, fortalecimento e afirmação 
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dos conselhos escolares autônomos e democráticos.

75. Lutar pela democratização dos conselhos de edu-
cação (municipais, estaduais e Nacional).

76. Articular com entidades de base e movimentos 
sociais a ampliação de espaços formativos à qua-
lificação política e sindical, especialmente por meio 
do programa de formação da CNTE.

77. Fortalecer os coletivos temáticos da CNTE e as polí-
ticas permanentes, inclusive de LGBT, com apoio ao 
PL 122/06 e às ações públicas de combate a homo-
fobia.

78. Lutar para que cada avaliação interna de cada uni-
dade escolar tenha como parâmetros: adequação 
das condições infraestruturas da escola; disponibi-
lidade de recursos materiais; formas, cumprimento 
dos objetivos do projeto político pedagógico da 
escola e do Plano de Trabalho Docente; e inser-
ção social da escola em sua comunidade, visando 
à construção da escola democrática e popular.

79. Rejeitar as políticas de valorização profissional 
baseadas na meritocracia.

80. Lutar em defesa da segurança e promoção da saúde 
dos trabalhadores, com a constituição de comissões 
internas nos locais de trabalho e no serviço público.

81. Realizar uma campanha nacional de denúncia 
sobre as condições de trabalho e de saúde dos tra-
balhadores e trabalhadoras em educação do País, 
a fim de construir novas proposições para o traba-
lho decente nas escolas.
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82. Incentivar os projetos de prevenção às DST/Aids.

83. Integrar as campanhas nacionais pelo direito a 
saúde pública das mulheres e pela descriminali-
zação do aborto.

84. Divulgar a Lei Maria da Penha nos sindicatos filia-
dos e nas escolas; intervir no processo de escolha 
dos livros didáticos, evitando estereótipos contra 
mulheres, aposentados/ idosos, negros e qualquer 
posição discriminatória e inferiorizada de grupos 
sociais.

85. Promover o engajamento dos trabalhadores em 
educação em todos os espaços de formulação de 
políticas públicas.

86. Lutar pela garantia da isonomia e paridade 
entre trabalhadores (as) em educação da ativa e 
aposentados(as).

87. Coleta de assinaturas e campanha organizada pela 
CNTE em prol da Proposta de Emenda à Consti-
tuição 170 (PEC 170/2012), que garante isonomia 
e proventos integrais com paridade ao servidor 
que se aposentar por invalidez permanente, em 
decorrência de doença grave, e não apenas daque-
las especificadas em lei.

88. Apoiar a luta pela inclusão de alunos deficientes.

89. Apoiar as políticas de cotas nas universidades e no 
serviço público.

90. Denunciar a violência contra a população negra, 
em especial a que leva ao extermínio da juven-
tude negra.
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91. Pela implementação das leis 10.639 e 11.645 e em 
defesa da regulamentação do Estatuto da Igual-
dade Racial e da Política Nacional.

92. Desenvolver campanhas que apontem para ques-
tões sociais como: direito dos aposentados, das 
mulheres, da criança e do adolescente, contra o 
trabalho infantil e a homofobia, em apoio à luta 
indígena, quilombola e de outras etnias ou gru-
pos minoritários.

93. Realizar cursos e debates para trabalhadores/as 
em educação aposentados/as sobre saúde, sexuali-
dade, envelhecimento, aposentadoria, previdência 
pública.

94. Denunciar e cobrar políticas para a melhoria da 
infraestrutura dos prédios escolares do País.

95. Lutar pela inclusão digital nas escolas.

96. Defender a proposição de agenda federativa para a 
educação básica, com vistas a garantir, em todo o 
território nacional, políticas para a erradicação do 
analfabetismo.

97. Defender a educação pública, gratuita, laica, de 
qualidade social, e incorporar a perspectiva de 
gênero, raça, etnia e orientação sexual no processo 
educacional formal e informal.

98. Intensificar e promover debates e ações que visem 
constituir relações entre o ambiente escolar e a luta 
pela preservação do meio ambiente.

99. Lutar por creches públicas e escolas de tempo 
integral.





Estatuto da CNTE
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CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede e Fins e Duração

Art. 1° - A Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), com sede e foro na cidade de Brasília, é 
uma entidade civil de caráter sindical, sem fins lucrativos, 
independente de qual quer atividade político-partidá-
ria, sem qualquer discriminação ou preconceito de raça, 
cor, sexo, credo religioso, com duração por prazo inde-
terminado, integrada pelos trabalhadores em educação 
– professores, funcionários da educação e pedagogos/
especialistas – ativos e aposentados, efetivos e contra-
tados, a qualquer título, desde que vinculados às redes 
públicas estaduais e/ou municipais de educação básica de 
todo o Brasil, que se regem pelo presente Estatuto.

Art. 2° - A CNTE tem como finalidades:

a)  congregar trabalhadores em educação (professores, 
pedagogos/especialistas e funcionários da educa-
ção) em nível nacional, por meio de entidades a ela 
filiadas, com o objetivo de defesa dos interesses da 
categoria, da educação e do País;

b)  buscar soluções para os problemas dos trabalhado-
res em educação, tendo em vista sua dignidade e 
valorização profissional, no interesse da educação;

c)  incentivar o aprimoramento cultural, intelectual, 
profissional e sindical dos trabalhadores em educação;

d)  manter o intercâmbio com suas filiadas e com enti-
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dades congêneres nacionais e internacionais, esta-
belecendo acordos e convênios, visando ao desen-
volvimento da CNTE e de suas filiadas, na defesa de 
interesses comuns à categoria;

e)  propugnar pelo direito a condições condignas de 
trabalho e melhores condições socioeconômicas;

f)  prestar assistência e apoio às filiadas e a seus sócios, 
sobretudo quando forem cerceados em suas ativida-
des profissionais ou ameaçados em sua liberdade de 
expressão e organização em atividades intelectuais;

g)  examinar e propor soluções sobre os problemas da 
educação no país e sobre a formação e a qualidade 
de desempenho dos trabalhadores em educação;

h)  promover seminários, encontros e outras atividades de 
âmbito nacional, que envolvam as entidades filiadas;

i)  apoiar a organização de outras categorias profissio-
nais que atuem na educação e suas reivindicações;

j)  promover e defender o direito do povo a uma edu-
cação democrática e libertadora, acessível à ampla 
maioria e que se realize como interesse nacional e 
popular;

l)  promover a livre participação de todos para realizar 
e legitimar as formas institucionais necessárias à 
construção efetiva da soberania nacional e da soli-
dariedade internacional;

m) incentivar o surgimento de lideranças e promover 
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a instrumentalização adequada do pessoal que atua 
em nível de entidade, no cumprimento de suas fina-
lidades e metas;

n)  incorporar-se nas lutas das demais categorias pro-
fissionais que defendem a transformação democrá-
tica da sociedade;

o)  defender a escola pública, gratuita, laica e de boa 
qualidade em todos os níveis, e o direito ao seu 
acesso, permanência e êxito.

CAPÍTULO II

Das Entidades Filiadas: Admissão, Direitos e Deve-
res

Art. 3° - Podem filiar-se à CNTE as entidades sindicais 
de Trabalhadores em Educação de abrangência estadual, 
municipal ou regional, e no Distrito Federal, desde que 
tenham como objetivos precípuos a defesa dos interesses 
da categoria e o aprimoramento da educação.

§ 1º - Fica vedada a filiação de entidades sindicais que, 
muito embora tenham tal caráter, concorram diretamente 
com as entidades anteriormente filiadas.

§ 2º - Caberá ao Conselho Nacional de Entidades 
definir quais os casos que se enquadram no parágrafo 
anterior, ao analisar os processos de filiação.

Art. 4° - A entidade sindical que desejar filiar-se à CNTE 
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deve formalizar o pedido através do requerimento de seu 
Presidente ou Coordenador, instruindo-o com:

a)  exemplar do Estatuto Social da entidade;

b)  declaração da Diretoria de que a entidade submete-se 
ao preceituado neste Estatuto;

c)  prova de que seu quadro social congrega, pelo me-
nos, 10% (dez porcento) da base da categoria, sendo 
que, em qualquer caso, o número de filiados deve 
ser igual ou superior a 500 (quinhentos) associados;

d)  ata de posse da Diretoria em exercício;

e)  ata da Assembleia Geral em que foi decidida a filiação;

f)  prova de que os membros da Executiva não exercem 
cargos de confiança em qualquer esfera de governo;

g)  comprovação de que se compõe apenas de trabalha-
dores em educação;

h)  declaração da entidade comprometendo-se a enca-
minhar as deliberações da CNTE, assim como as 
das entidades as quais a CNTE é filiada.

§ 1º - A CNTE só poderá admitir a filiação de apenas 
uma entidade sindical municipal ou regional da mesma 
base territorial de representação.

§ 2º - A filiação de uma entidade sindical deverá ser 
precedida de amplo processo de debate com os trabalha-
dores, devendo contar com a presença de, no mínimo, 
um(a) diretor(a) da CNTE na assembleia de filiação.
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Art. 5° - O pedido de desfiliação à CNTE deverá ser 
acompanhado de ata da Assembleia Geral em que foi 
decididaa desfiliação.

Art. 6° - A CNTE poderá reconhecer oposições sindicais, 
com base em critérios definidos por seu Conselho Nacio-
nal de Entidades, nos casos em que o sindicato tenha se 
desfiliado dela.

§ 1º - O CNE também regulamentará a representa-
ção das oposições nos Congressos e Plenárias da CNTE.

§ 2º - Deferido o processo de reconhecimento, as 
oposições terão direito a um representante no Conselho 
Nacional de Entidades da CNTE.

Art. 7° - São direitos das filiadas:

a)  participar do Congresso Nacional, do Conselho Na-
cional de Entidades (CNE) e da Plenária Intercon-
gressual desde que estejam quites com a Tesouraria;

b)  sugerir à Diretoria Executiva da CNTE a realização 
de estudos de interesse da categoria, da educação e 
do ensino;

c)  postular, junto à CNTE, a defesa de seus direitos ou 
dos seus associados perante qualquer esfera pública 
ou privada;

d)  requerer ao Presidente da CNTE a convocação do 
CNE, obedecendo ao estabelecido neste Estatuto;

e)  usufruir de todas as vantagens e serviços oferecidos 
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pela CNTE;

f)  contar com o apoio da CNTE, após sua prévia auto-
rização, na promoção de seminários, encontros ou 
atividades de natureza coletiva e de âmbito nacional 
ou que envolvam as entidades de trabalhadores em 
educação do País ou estrangeiras.

Art. 8° - São deveres das filiadas:

a)  cumprir e fazer cumprir este Estatuto e seus atos 
complementares;

b)  incentivar a solidariedade da categoria;

c)  estar quites com as obrigações financeiras junto à 
CNTE;

d)  adequar e executar, no âmbito das entidades, as po-
líticas e o plano de lutas em nível nacional, encami-
nhados pela Diretoria Executiva da CNTE;

e)  prestar relatório das atividades desenvolvidas no pe-
ríodo, em atendimento aos planejamentos e orienta-
ções emanados da Diretoria Executiva, em cumpri-
mento das políticas e das campanhas nacionais;

f)  convocar Assembleia Geral ou Congresso, para a 
escolha dos congressistas que representarão a enti-
dade no Congresso Nacional;

g)  exigir que os membros de sua Diretoria Executiva 
não exerçam cargo de confiança em qualquer esfera 
de governo.
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CAPÍTULO III

Das Instâncias da CNTE

Art. 9° - São instâncias da CNTE:

a)  Congresso Nacional (CN);

b)  Plenária Intercongressual;

c)  Conselho Nacional de Entidades (CNE);

d)  Diretoria Executiva;

e)  Conselho Fiscal.

Seção I – Do Congresso Nacional (CN)

Art. 10° - O Congresso Nacional é instância soberana da 
CNTE, integrado por delegados e suplentes e reúne-se 
ordinária e extraordinariamente.

Art. 11 - O Congresso Nacional Ordinário reunir-se-á 
trienalmente, em data e local determinados no Congresso 
anterior, sob a presidência da CNTE.

§ 1º - O Congresso Nacional Ordinário terá seu temá-
rio, programação e ordem do dia definidos pelo Conselho 
Nacional de Entidades.

§ 2º - Caso o Congresso Nacional não determine o 
local do próximo Congresso, caberá ao CNE determiná-lo.
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Art. 12 - O Congresso Nacional reunir-se-á extraordi-
nariamente:

a)  por convocação do próprio Congresso;

b)  por convocação do Conselho Nacional de Entida-
des.

§ 1° - O Congresso Nacional Extraordinário somente 
poderá deliberar sobre assuntos para os quais tenha sido 
especialmente convocado.

§ 2° - A convocação para o Congresso Nacional Extra-
ordinário será efetuada pelo Presidente da CNTE ou seu 
substituto legal, ou pela Executiva, devendo esta ser expe-
dida em até uma semana após a competente solicitação 
e dirigida às entidades filiadas, com edital publicado em 
jornais de circulação nacional.

Art. 13 - São delegados ao Congresso Nacional da CNTE:

a)  com exceção dos suplentes, os membros da Direto-
ria Executiva da CNTE, como delegados natos;

b)  uma quantidade determinada de delegados, de 
acordo com o número de sócios da entidade, a ser 
estabelecida por coeficiente calculado conforme o 
número total de delegados ao Congresso Nacional, 
garantindo, no mínimo, um delegado por entidade.

 § 1º - O número de delegados de cada Congresso 
será definido pelo Congresso anterior ou pelo Conselho 
Nacional de Entidades.
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§ 2º - Os suplentes, eleitos simultaneamente com os 
delegados, terão direito apenas à voz e serão inscritos no 
limite de 20% dos delegados eleitos.

§ 3º - As delegações das entidades filiadas serão cons-
tituídas obedecendo-se ao critério da proporcionalidade 
entre as diferentes propostas, assegurando-lhe a possibi-
lidade de indicações regionais para posterior referendo de 
assembleias gerais ou Congressos, desde que estas tam-
bém obedeçam ao critério definido pelo CNE.

§ 4º - Para efeito de determinação da quantidade de 
delegados da entidade será utilizado o número de sócios 
desta quites com suas obrigações há 06(seis) meses do 
Congresso.

Art. 14 - O pedido da inscrição de cada delegado deverá 
estar na Secretaria do Congresso no prazo definido pelo 
CNE e constará de:

a)  ata de registro da Assembleia Geral ou Congresso 
Estadual que elegeu ou referendou a eleição dos de-
legados e suplentes, contendo a nominata dos mes-
mos;

b)  cópia do comprovante de depósito no valor da ins-
crição solicitada.

Art. 15 - Ao Congresso Nacional compete:

a)  definir a política educacional, cultural, social, eco-
nômica e associativa da CNTE;

b)  fixar o plano de lutas em nível nacional;
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c)  aprovar relatório de atividades, tomada de contas e 
avaliação da implantação das políticas e Plano de 
Lutas fixados no Congresso anterior;

d)  eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;

e)  apreciar e aprovar alterações estatutárias.

Art. 16 - O Congresso Nacional Ordinário e Extraordiná-
rio é instalado em primeira convocação, desde que exista 
o quorum de metade mais um dos congressistas creden-
ciados, e em segunda, com qualquer número, meia hora 
após vencido o prazo de realização da primeira.

Art. 17 - O Congresso Nacional poderá, na reunião ordi-
nária, por aprovação de 50% mais um dos presentes, 
deliberar sobre assuntos não constantes da Ordem do Dia.

Seção II – Da Plenária Intercongressual

Art. 18 - A Plenária Intercongressual será realizada em 
data e local determinados pelo Conselho Nacional de 
Entidades.

Parágrafo Único – A Plenária Intercongressual terá 
seu temário definido pelo Conselho Nacional de Enti-
dades.

Art. 19 - São delegados à Plenária Nacional da CNTE:

a)  os membros do Conselho Nacional de Entidades;

b)  os delegados representantes de entidades filiadas 
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eleitos em Assembleia Geral, Conselho de Repre-
sentantes ou Congresso, segundo critérios defini-
dos pelo CNE.

Art. 20 - Em caso de necessidade, poderá ser convocada 
a Plenária Intercongressual Extraordinária, nas mesmas 
formas com que o Estatuto trata a convocação do Con-
gresso Nacional Extraordinário. 

Parágrafo Único – A convocação da Plenária Inter-
congressual deverá respeitar os mesmos critérios de 
participação da Plenária Ordinária.

Seção III – Do Conselho Nacional de Entidades (CNE)

Art. 21 - O Conselho Nacional de Entidades - CNE 
compor-se-á pela Diretoria Executiva da CNTE, pelos 
suplentes da Direção Executiva, apenas com direito à voz, 
pelos Presidentes ou Coordenadores das entidades filia-
das, ou seus representantes legais, e por representantes 
de base eleitos em assembleia, na seguinte proporção:

 I.  Até 10.000 associados: o presidente ou coordena-
dor mais 1 (um); 

 II. de 10.001 a 20.000 associados: o presidente ou co-
ordenador mais 2 (dois);

III. de 20.001 a 40.000 associados: o presidente ou co-
ordenador mais 3 (três); 

IV. de 40.001 a 60.000 associados: o presidente ou co-
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ordenador mais 4 (quatro); 

 V. acima de 60.000 associados: o presidente ou coor-
denador mais 5 (cinco).

§1º - O representante de base do Conselho Nacional 
de Entidades e seu respectivo suplente serão eleitos em 
Assembleia Geral, Congresso ou eleição direta das enti-
dades, tendo mandato coincidente com o da respectiva 
Diretoria.

§ 2° - Após a posse da nova diretoria, as entidades 
terão prazo de 90 dias para procederem às eleições e indi-
cações dos representantes ao CNE.

§ 3º - O Conselho Nacional de Entidades reunir-se-á:

a)  ordinariamente duas vezes por ano, em data e local 
determinados na reunião anterior, ou por convoca-
ção da Diretoria Executiva;

b)  extraordinariamente, sempre que necessário.

c)  por convocação do Presidente ou da Diretoria;

d)  por convocação do próprio Conselho;

e)  por solicitação da maioria simples das entidades.

§ 4º - O suplente do representante de base no CNE 
participa das reuniões em substituição ao titular previa-
mente comunicada pela entidade sindical filiada. 

Art. 22 - Ao Conselho Nacional de Entidades compete:

a)  apreciar, aprovar e avaliar os planos de operaciona-
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lização das políticas e do plano de lutas aprovados 
pelo Congresso Nacional e elaborados pela Direto-
ria Executiva Nacional;

b)  apreciar, aprovar e avaliar outros planos de campa-
nhas reivindicatórias;

c)  apreciar, aprovar e avaliar as demais decisões políticas 
e administrativas da Diretoria Executiva Nacional;

d)  resolver os casos omissos no Estatuto, até a realiza-
ção do Congresso Nacional;

e)  preparar com a Diretoria Executiva Nacional os 
Congressos Nacionais;

f)  aprovar a filiação, desfiliação e exclusão de enti-
dades por deliberação de, no mínimo, 2/3 de seus 
membros;

g)  programar a realização de seminários, simpósios, 
encontros regionais e estaduais, no interesse espe-
cífico da educação, do educador e da categoria pro-
fissional;

h)  elaborar e fazer cumprir o regimento interno e 
demais normas necessárias à funcionalidade da 
CNTE;

i)  apreciar e aprovar o orçamento da CNTE;

j)  eleger delegados para representações no exterior;

l)  referendar a criação de órgão;
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m) autorizar a oneração de bens imóveis para os fins 
previstos na letra ‘i’ do art. 26;

n)  eleger substituto(a) para a vacância na Diretoria 
Executiva e no Conselho Fiscal da CNTE quando 
não houver mais suplentes eleitos, respeitada a pro-
porcionalidade do Congresso que os elegeu.

Seção IV – Da Diretoria Executiva Nacional

Art. 23 - A Diretoria Executiva Nacional é órgão da CNTE 
composto dos seguintes cargos: Presidência, Vice-presidên-
cia, Secretaria de Finanças, Secretaria Geral, Secretaria de 
Relações Internacionais, Secretaria de Assuntos Educacio-
nais, Secretaria de Imprensa e Divulgação, Secretaria de 
Política Sindical, Secretaria de Formação, Secretaria de Orga-
nização, Secretaria de Políticas Sociais, Secretaria de Relações 
de Gênero, Secretaria de Aposentados e Assuntos Previ-
denciários, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos, 
Secretaria de Saúde dos/as Trabalhadores/as em Educação, 
Secretaria de Assuntos Municipais, Secretaria de Direitos 
Humanos, Secretaria de Funcionários/as da Educação, Secre-
taria de Combate ao Racismo e doze Secretarias Executivas.

§ 1° - As Secretarias Executivas serão associadas às 
demais secretarias segundo as necessidades determina-
das pelo plano de ação da CNTE.

§ 2° - Compete à Diretoria Executiva Nacional definir 
as atribuições das Secretarias Executivas.
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§ 3º - Serão eleitos/as 13 (treze) suplentes que pode-
rão ascender a Diretoria Executiva em caso de vacância 
do titular do cargo, respeitando-se a proporcionalidade do 
Congresso que elegeu a Diretoria.

§ 4º - A Diretoria Executiva Nacional será composta 
mediante a representação paritária entre homens e mulheres.

§ 5º - Para efeitos da aplicação da paridade disposta 
no § 4º, considera-se Diretoria Executiva da CNTE, além 
dos titulares dos cargos constantes no caput deste artigo, 
excetuando-se o de presidente, os dirigentes suplentes 
especificados no § 3º.

§ 6º - A Diretoria Executiva da CNTE será composta 
por critérios de proporcionalidade definidos no regimento 
eleitoral aprovado no Congresso Nacional da CNTE.

§ 7º - Os/As representantes da CNTE em entidades 
internacionais, desde que não sejam membros da Direto-
ria Executiva da CNTE, poderão participar das reuniões 
da instância, apenas com direito à voz.

Art. 24 - O mandato dos membros da Diretoria Executiva 
é de 3 (três) anos, podendo seus membros serem reeleitos.

Art. 25 - No impedimento do Presidente, assumirá o Vice-
-Presidente, sendo este substituído por outro diretor.

Art. 26 - No caso de vacância simultânea dos cargos do 
Presidente e do Vice-Presidente, um membro da Direto-
ria, escolhido por seus pares, assumirá a Presidência da 
CNTE, “ad referendum” do CNE.
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§ 1° - O Presidente e o Vice-Presidente eleitos nos ter-
mos deste artigo deverão completar o mandato previsto 
para aquela Diretoria.

§ 2° - No caso de vacância de qualquer outro cargo da 
Diretoria, um diretor escolhido entre seus pares assumirá 
o cargo em questão, sendo convocado, pela ordem, um 
suplente para ocupar cargo na Diretoria Executiva.

§ 3º - Caso não haja mais suplentes para substituir vacância 
na Diretoria Executiva de modo a se respeitar a proporcio-
nalidade do Congresso que a elegeu, o Conselho Nacional 
de Entidades elegerá substituto, respeitando a referida regra.

Art. 27 - À Diretoria Executiva Nacional compete:

a)	 elaborar planos de operacionalização das políticas e 
do plano de lutas aprovados pelo Congresso Nacional, 
submetendo-os à aprovação do CNE;

b)	coordenar a execução, em nível nacional, através das 
entidades filiadas, dos planos de operacionalização 
das políticas e do plano de lutas;

c)	 votar os balanços anuais e balancetes, apresentados 
pelo Secretário de Finanças, a serem julgados pelo 
Conselho Fiscal e Congresso Nacional;

d)	 aprovar os regimentos das diversas áreas ou setores 
administrativos;

e)	 criar comissões para promover estudos no que se 
concerne à educação, ao ensino e ao interesse dos 
trabalhadores em educação;
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f)	 estudar as propostas de filiação, de desfiliação e de 
exclusão de entidades filiadas, encaminhando-as ao 
Conselho Nacional de Entidades;

g)	 elaborar planos anuais e operacionais da CNTE, de 
acordo com as deliberações do Congresso Nacional;

h)	 propor orçamento, planos e despesas para aprovação 
pelo CNE;

i)	 solicitar ao CNE “referendum” para despesas ex-
traordinárias superiores a 1/5 (um quinto) da previ-
são da arrecadação mensal, sob justificativa;

j)	 manter publicação informativa da CNTE;

k) realizar estudos e pesquisas sobre a situação profis-
sional e cultural da categoria em diferentes níveis, 
divulgando o resultado;

l) promover o Congresso Nacional;

m) realizar a Plenária Intercongressual;

n) programar a realização de Conferências, Seminá-
rios, Simpósios, Encontros Nacionais ou Regionais e 
Estaduais, no interesse específico da educação e/ou 
dos trabalhadores em educação;

o) manter intercâmbio com órgãos de classe congêne-
res no País ou exterior;

p) prestar relatório de suas atividades ao Congresso 
Nacional;
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q) submeter ao Conselho Fiscal para estudo, exame e 
parecer, a prestação de contas para a aprovação pelo 
CNE e pelo CN;

r) criar órgãos e contratar pessoal necessário à execu-
ção dos trabalhos.

Art. 28 - À Presidência compete:

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

b) exercitar e acionar as competências e as ações previs-
tas no art. 26 deste Estatuto, comprometendo-se com 
sua execução;

c) representar a CNTE, ativa e passivamente, em juízo 
ou fora dele, podendo delegar poderes;

d) convocar ordinária e extraordinariamente o Con-
gresso Nacional, o CNE e as reuniões da Diretoria 
Executiva, e presidi-los;

e) assinar contratos, convênios ou quaisquer outros 
atos jurídicos, inclusive os que importem em trans-
missão e recebimento de domínio, posse, direitos, 
pretensões e ações sobre bens móveis e imóveis, 
após deliberação das instâncias;

f) onerar, após autorização do Conselho Nacional de 
Entidades, bens imóveis de propriedade da CNTE, 
tendo em vista a obtenção de meios necessários ao 
cumprimento dos objetivos sociais;

g) encaminhar à Diretoria proposta de filiação, ou su-
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gerir exclusão de filiadas, mediante processo devida-
mente instruído;

h) assinar, juntamente com o Secretário de Finanças, os 
documentos da Tesouraria, tais como: cheques, no-
tas promissórias, balanços e balancetes;

i) autorizar pagamentos e recebimentos;

j) designar comissões “ad referendum” do CNE para 
representar a CNTE, perante as entidades de classe, 
órgãos públicos e de caráter privado, bem como para 
outros fins não previstos no presente estatuto;

l) outorgar “ad negocia” ou “ad judicia”, especificando-
-lhes poderes;

m) solicitar ao Conselho Fiscal, sempre que necessário, a 
emissão de pareceres sobre a matéria contábil, finan-
ceira ou econômica da CNTE.

Art. 29 - À Vice-Presidência compete:

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

b) substituir o Presidente nas suas ausências e impedi-
mentos;

c) auxiliar o Presidente no desempenho de suas ativida-
des;

d) executar outras atribuições que lhe forem confiadas 
pelo Presidente e/ ou Diretoria;

Art. 30 - À Secretaria de Finanças compete:
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a) Apresentar à diretoria orçamento, plano de despesas, 
balanços e balancetes e relatórios para efeitos de estu-
do e posterior aprovação nos termos deste estatuto;

b) administrar os fundos previstos neste estatuto;

c) fazer despesas autorizadas pela Diretoria;

d) organizar e responsabilizar-se pela contabilidade;

e) apresentar balancete semestral e relatório anual da Te-
souraria;

f) assinar com o Presidente cheques e outros títulos de 
créditos;

g) exercer outras atividades peculiares ao cargo.

Art. 31 - À Secretaria Geral compete:

a) Encarregar-se dos assuntos da Secretaria Geral, se-
gundo deliberações das instâncias da entidade, ana-
lisando e propondo medidas para o melhor desem-
penho da CNTE, mediante plano de ação.

Art. 32 - À Secretaria de Relações Internacionais compete:

a)  Encarregar-se dos assuntos internacionais, segundo 
deliberações das instâncias da entidade, analisando e 
propondo medidas necessárias ao melhor desempe-
nho da CNTE, no interesse da categoria e da Educa-
ção, mediante plano de ação.

Art. 33 - À Secretaria de Assuntos Educacionais compete:

a) Encarregar-se dos assuntos educacionais segundo 
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deliberações das instâncias da entidade, analisando e 
propondo medidas necessárias ao melhor desempe-
nho da CNTE, mediante plano de ação;

b) subsidiar a Diretoria e as afiliadas, formulando políti-
cas e coordenando campanhas nacionais;

Art. 34 - À Secretaria de Imprensa e Divulgação compete:

a) encarregar-se dos setores de imprensa, comunicação, 
publicação e da produção de material, segundo delibe-
rações das instâncias da CNTE, analisando e propon-
do medidas para o melhor desempenho da entidade, 
segundo o plano de ação;

b) estabelecer e manter contato com órgãos de comuni-
cação e imprensa nacionais e locais, para divulgação 
de informações de interesse da classe trabalhadora e 
da educação;

c) fortalecer a imprensa sindical, propondo políticas de 
ação à CNTE e às afiliadas.

Art. 35 - À Secretaria de Política Sindical compete:

a) Encarregar-se dos assuntos sindicais segundo delibe-
rações das instâncias da CNTE, analisando e propon-
do medidas no interesse da categoria, mediante plano 
de ação;

b) promover a articulação da CNTE com todas as asso-
ciações profissionais, sindicatos brasileiros e central 
sindical;
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Art. 36 - À Secretaria de Formação compete:

a) Coordenar os assuntos relativos à formação, subsi-
diando as necessidades de instrumentalização políti-
co-sindical das lideranças;

b) articular convênios com entidades e centros de forma-
ção para a execução de atividades;

c) propor medidas visando a formação de lideranças, 
mediante plano de ação.

Art. 37 – À Secretaria de Organização compete:

a) subsidiar a Diretoria no acompanhamento e fortale-
cimento das entidades filiadas, formulando políticas e 
coordenando campanhas nacionais;

b) assegurar que as políticas voltadas aos diversos seg-
mentos da categoria consolidem o processo de unifi-
cação orgânica.

Art. 38 - À Secretaria de Políticas Sociais compete:

a) estabelecer e coordenar a relação da CNTE com as or-
ganizações e entidades do movimento popular da so-
ciedade civil em seu âmbito de acordo com a linha geral 
determinada por este Estatuto e instâncias da CNTE;

b) promover e contribuir na discussão e elaboração de 
políticas sociais que abrangem os trabalhadores em 
educação;

c) coordenar a execução de atividades e elaboração de 
políticas sociais, no âmbito da CNTE.
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Art. 39 - À Secretaria de Relações de Gênero compete:

a) Coordenar e desenvolver as atividades pertinentes às 
relações de gênero dos trabalhadores em educação no 
âmbito da CNTE;

b) subsidiar as instâncias e as afiliadas formulando polí-
ticas e coordenar campanhas nacionais, que visem o 
incentivo a organização e participação das trabalhado-
ras em educação.

Art. 40 - À Secretaria de Aposentados e Assuntos Previ-
denciários compete:

a) incentivar a organização e a representação sindical dos 
trabalhadores em educação aposentados;

b) coordenar e desenvolver as atividades pertinentes aos 
interesses previdenciários dos trabalhadores em edu-
cação, analisando e propondo medidas necessárias ao 
melhor desempenho da ação política e organizativa da 
CNTE.

Art. 41 - À Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislati-
vos compete:

a) Coordenar e acompanhar ações no âmbito do Poder 
Legislativo, discutindo e propondo formulações que 
atendam os interesses dos trabalhadores em educação 
com base nas resoluções e instâncias da CNTE;

b) Acompanhar as questões jurídicas de interesse dos 
trabalhadores em educação, subsidiando as entidades 
sindicais filiadas, instâncias e organismos da CNTE.
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Art. 42 – À Secretaria de Saúde dos/as Trabalhadores/as 
em Educação compete:

a) formular propostas de políticas públicas que visem 
atender as questões específicas da saúde dos/as traba-
lhadores/as em educação;

b) promover estudos que diagnostiquem as causas dos 
problemas que afetam a saúde dos/as trabalhadores/as 
em educação.

Art. 43 – À Secretaria de Assuntos Municipais compete:

a) articular, formular e acompanhar questões relativas 
à organização dos servidores públicos municipais da 
educação, com vistas a capacitar suas intervenções em 
âmbito da Confederação e dos municípios.

Art. 44 – À Secretaria de Direitos Humanos compete:

a) Atuar na denúncia de violações, na apuração de res-
ponsabilidades e na formação e participação em redes 
de solidariedade que venham a ser determinadas pe-
las instâncias da CNTE.

Art. 45 – À Secretaria de Funcionários/as da Educação compete:

a) coordenar e desenvolver as atividades pertinentes ao 
segmento dos/as trabalhadores/as Funcionários/as, no 
âmbito da CNTE;

b) subsidiar a Diretoria e as afiliadas, formulando polí-
ticas e coordenando campanhas nacionais específicas 
dos/as Funcionários/as.
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c) fortalecer a integração das lutas e unificação de profes-
sores/as e funcionários/as.

Art. 46 – À Secretaria de Combate ao Racismo compete:

a) coordenar, propor e encaminhar política de combate 
ao racismo e de promoção da igualdade racial desen-
volvidas pela CNTE;

b) fortalecer o Coletivo Nacional de Combate ao Racismo 
“Davani Lellis” da CNTE e fomenta a criação e o fun-
cionamento de Coletivos Estaduais e Municipais junto 
às entidades filiadas;

c) desenvolver estudos, pesquisas, projetos e publicações 
para subsidiar a CNTE e suas afiliadas no monitora-
mento e implementação do Estatuto da Igualdade Ra-
cial e do ensino de história e cultura africana, afro-
-brasileira e indígena na educação brasileira.

Seção V – Do Conselho Fiscal

Art. 47 - O Conselho Fiscal é integrado por 5 (cinco) mem-
bros titulares eleitos pelo Congresso Nacional.

§ 1º - O presidente é eleito pelos seus pares.

§ 2º - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 
uma vez por semestre e extraordinariamente sempre que 
necessário.

§ 3º - Serão eleitos 3 (três) suplentes que poderão ascen-
der ao Conselho Fiscal em caso de vacância de titular.
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Art. 48 - Ao Conselho Fiscal compete:

a) Examinar, anualmente, os livros, os registros e todos 
os documentos de escrituração da CNTE;

b) analisar e aprovar, juntamente com o CNE, os balan-
ços e balancetes prestados pela Diretoria, “ad referen-
dum” do Congresso Nacional;

c) fiscalizar a aplicação, pela Diretoria, das verbas da 
CNTE;

d) emitir parecer e sugerir medidas sobre qualquer ati-
vidade econômico- financeira quando solicitado pela 
diretoria.

CAPÍTULO IV

Das Eleições

Art. 49 - A Diretoria da CNTE será eleita no Congresso 
Nacional dos trabalhadores em Educação, com mandato 
de 3 (três) anos.

Art. 50 - A Diretoria da CNTE será eleita em chapa 
completa por votação direta pelos delegados presentes à 
plenária do Congresso.

Parágrafo Único - A regulamentação do critério da 
proporcionalidade será elaborada pelo CNE e submetida 
ao Congresso Nacional e constará do Regimento Eleito-
ral previsto no artigo 52.
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Art. 51 - Qualquer trabalhador em educação poderá can-
didatar-se à Diretoria da CNTE, desde que comprove ser 
associado de uma entidade filiada à CNTE e não exerça 
cargo de confiança de qualquer esfera de governo.

Art. 52 - O Regimento Eleitoral será aprovado pelo pró-
prio Congresso em que se realizarão as eleições.

Parágrafo Único - O Regimento Eleitoral será elabo-
rado pelo CNE.

Art. 53 - Qualquer candidatura somente será homolo-
gada mediante a aprovação das exigências deste Estatuto 
perante a mesa do Congresso.

CAPITULO V

Do Patrimônio e do Regime Financeiro

Art. 54 - Constitui-se patrimônio da CNTE:

a) Os bens móveis e imóveis;

b) as dotações e legado.

Art. 55 - Constitui-se receita da CNTE:

a) As rendas de qualquer natureza.

Art. 56 - A afiliada pagará mensalmente, a contar do seu 
ingresso na CNTE, a contribuição fixada no Artigo 59.

Art. 57 - As entidades filiadas obrigam-se a dar ingresso 
na Secretaria de Finanças da CUT de soma equivalente 
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as contribuições referidas no artigo anterior, impreteri-
velmente, até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento de 
suas consignações, que serão repassadas à Secretaria de 
Finanças da CNTE.

§ 1º - As entidades não filiadas à CUT obrigam-se a 
dar ingresso na Secretaria de Finanças da CNTE de soma 
equivalente às contribuições referidas no artigo anterior, 
impreterivelmente, até 5 (cinco) dias úteis após o recebi-
mento de suas consignações.

§ 2º - O não cumprimento do estabelecido neste artigo 
acarretará em sanções contidas neste Estatuto e/ou esta-
belecidas pela CNTE.

Art. 58 - A cada ano, as entidades filiadas a CNTE atu-
alizarão seus cadastros junto a CUT e/ou a Secretaria 
de Finanças da CNTE, a fim de assegurarem o direito à 
revisão de sócios para a participação nas instâncias deli-
berativas da Confederação.

§ 1º. Em se tratando de entidades filiadas a CUT, o 
processo de atualização obedecerá as regras da Central 
Sindical.

§ 2º. As entidades não filiadas a CUT encaminharão os 
cadastros financeiro e de associados para a CNTE, tendo 
como base todo mês de junho.

§ 3º. As entidades que não procederem a referida 
atualização, em anos pré- eleitorais da CNTE, estarão auto-
maticamente impedidas de efetuarem aumento de sócios 
para o Congresso Nacional da Confederação.
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Art. 59- A contribuição mensal das entidades filiadas será 
de 3,8%1.

Parágrafo Único - A parte correspondente a 0,5% (meio 
por cento) desta contribuição será destinada a constituição 
do “fundo de solidariedade”, cuja utilização será definida 
pela Diretoria “ad referendum” do CNE.

CAPÍTULO VI

Das Penalidades, Suspensão, Perdas, Extinção de 
Mandatos e Licença

Art. 60 – São penalidades:

a) advertências;

b) suspensão;

c) exclusão de entidade filiada;

d) extinção de mandato de diretor e conselheiro fiscal.

Art. 61 - As penalidades tipificadas no artigo anterior 
serão aplicadas pelo Presidente, em cumprimento de deli-
berações do Conselho Nacional de Entidades, facultada 
ampla defesa à/ao destinatária/o da pena.

§ 1° - A penalidade de advertência será decidida pela 
Diretoria e aplicada pelo Presidente.

1 Esta alteração foi introduzida para adequar a CNTE à deliberação da Plenária Nacional da 
CUT. É preciso constar que a Direção da CNTE fica autorizada a proceder nova modificação 
caso a CUT modifique a decisão da Plenária Nacional.
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§ 2° - Da decisão caberá recurso ao Congresso Nacio-
nal, a partir da comunicação desta à afiliada.

Art. 62 - Constituem-se faltas determinantes de exclusão:

a) atrasar, por mais de 12 meses, o pagamento das 
mensalidades;

b) infringir disposições deste Estatuto;

c) não cumprir as campanhas desenvolvidas pela 
CNTE;

d) deixar juridicamente de existir.

Art. 63 - A diretoria dosará a pena, segundo a extensão 
da gravidade da infração, de acordo com o regulamento.

Art. 64 - O reingresso da filiada excluída poderá ocorrer 
mediante solicitação da própria afiliada à Diretoria Exe-
cutiva, sendo necessária aprovação do pedido, por maioria 
simples, no CNE.

Parágrafo Único – Fica, ainda, como condição de rein-
gresso o pagamento das mensalidades atrasadas.

Art. 65- Extingue-se o mandato dos membros da Dire-
toria e do Conselho Fiscal:

a) Por morte;

b) por renúncia;

c) por interdição;
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d) por término do mandato;

e) por exercício de cargo de confiança em qualquer es-
fera de governo.

Art. 66 - Os membros da Diretoria e do Conselho Fis-
cal terão seus mandatos suspensos quando deixarem de 
comparecer, sem justificativa, a 3 (três) reuniões conse-
cutivas ou a 5 (cinco) intercaladas.

Parágrafo Único - Cabe à Diretoria determinar a 
duração da suspensão.

Art. 67 - O membro da Diretoria e do Conselho Fiscal per-
derá seu mandato por decisão de 2/3 da Diretoria quando:

a) Infringir normas deste Estatuto;

b) dilapidar o patrimônio da CNTE;

c) abandonar o cargo.

Art. 68 - A perda do mandato será declarada pela pró-
pria Diretoria por ato específico, dando-se desta ciência 
ao interessado, cabendo recurso sem efeito suspensivo ao 
Conselho Nacional de Entidades.

Art. 69 - Os membros da diretoria têm direito a pedir 
licença das atividades da direção por um período de até 
um terço do mandato.

Parágrafo Único – Uma vez a licença ou a somató-
ria das mesmas ultrapassarem um terço do mandato, o 
diretor será substituído em definitivo por um suplente da 
mesma chapa para ocupar cargo na Diretoria Executiva.
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CAPÍTULO VII

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 70 - Este Estatuto poderá ser alterado parcial ou total-
mente, por proposição da Diretoria Executiva, CNE e 
Entidades filiadas.

Parágrafo Único - A reforma estatutária será aprovada 
pelo Congresso Nacional.

Art. 71 - A Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação - CNTE somente poderá ser dissolvida por deli-
beração unânime das filiadas, em pleno exercício dos seus 
direitos estatutários após ampla discussão.

Art. 72 - Os membros do Conselho Nacional de Enti-
dades, Diretoria Executiva e Afiliadas não respondem 
individual ou solidariamente pelas obrigações assumi-
das pela CNTE.

Art. 73 - No caso de dissolução, o patrimônio terá des-
tino decidido pela instância que o dissolveu, observadas 
as condições do Art. 71.

Art. 74 - O presente Estatuto passará a vigorar na data de 
sua aprovação pelo Congresso Nacional da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação.

Art. 75 - Nos Estados, as entidades, desenvolvendo ou por 
desenvolver processos de unificação, poderão continuar 
filiadas à CNTE, desde que satisfaçam as condições exigi-
das por este Estatuto.
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§ 1° - Nos Estados onde já houve processos de unifica-
ção, se alguma entidade recusou-se a participar ou acatar 
a decisão, esta será excluída da CNTE.

§ 2° - Caberá ao Conselho Nacional de Entidades, ana-
lisando os processos de unificação dos Estados, definir 
quais são os casos que se enquadram no parágrafo anterior.

Art. 76 - Os Especialistas em Educação serão organizados 
em departamento específico, que fará parte da estrutura 
diretiva da CNTE e estará vinculado a Diretoria Execu-
tiva da CNTE.

§ 1º - A estrutura e funcionamento do Departamento de 
Especialistas – DESPE, coordenado por um representante 
do respectivo setor, será regulamentado pelo Conselho 
Nacional de Entidades – CNE.

§ 2°- O/A coordenador/a do Departamento participará, 
apenas com direito à voz, das reuniões da Diretoria Exe-
cutiva da CNTE.

Art. 77 – Os critérios de composição paritária de gênero da 
Diretoria Executiva nacional da CNTE, especificados nos 
§ § 4º e 5º do art. 23 deste Estatuto, somente serão apli-
cados a partir do próximo Congresso Nacional da CNTE 
(janeiro de 2017).
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