
 

INFORMATIVO SINDICAL  

JUSTIÇA DO TRABALHO BARRA FUNDAÇÃO DE SINDICATO DE PROFESSORES 

O Juiz Federal do Trabalho, Dr.  Eliude dos Santos Oliveira, 

conforme sentença proferida em 04 de novembro de 2010, julgou 

procedente a ação declaratória movida pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos do Município de Barbalha – SINDMUB, que 

buscava impedir a fundação de Sindicato de Professores e 

Servidores do Magistério  e Áreas Afins Públicos e Efetivos do 

Município de Barbalha/CE, o qual tinha como pretensas 

fundadoras as servidoras  Lirida Maria Coêlho Bem, Darcélia 

Maria Garcia de Sousa e  Ana Cristina Vieira. A fundação do 

novo Sindicato já havia sido suspensa por liminar concedida 

pelo Juiz do Trabalho, Dr. Hermano Queiroz Junior, ainda no 

mês de junho de 2010. Após ampla discussão judicial o feito 

aguardava julgamento desde a última audiência realizada no mês 

de agosto passado, quando agora foi proferida decisão sobre o 

mérito da questão, entendendo mais uma vez o poder judiciário 

que a fundação do novo Sindicato  no Município de Barbalha, 

fere a Constituição Federal, por violar o princípio da 

unicidade sindical, previsto no art.  8º, inciso II, da CF/88. 

Na sentença proferida pelo Juiz do Trabalho, foi determinado  

a nulidade absoluta do ato convocatório  da assembléia  geral 

de fundação da entidade promovida e assim foi mantida a 

legalidade e representatividade do SINDMUB sobre todos os 

servidores do Município, proibindo-se a fundação do Sindicato 

objetivado pelas promovidas. Ainda na decisão judicial o juiz 

condenou as promovidas ao pagamento dos honorários 

advocatícios em favor dos advogados do SINDMUB, no valor de R$ 

750,00 (setecentos e cinqüenta reais). Em dos trechos da 

sentença enfatiza o MM Juiz: “ não se pode admitir que grupos, 

a despeito de discordarem dos dirigentes de suas entidades ou 

por outros interesses, fiquem brincando de criar sindicato com 

servidores vinculados apenas a uma instituição ou apenas a uma 

secretaria municipal (educação) a exemplo do caso concreto, 

fundando entidades paralelas e quase sempre para atender 

interesses que não se coadunam com os superiores e 

fundamentais  interesses coletivos e sociais dos trabalhadores 

representados”. É certo que a sentença do juiz ainda cabe 

recurso para o Tribunal Regional do Trabalho em Fortaleza e 

depois para o TST em Brasília, mas enquanto nada for 

revertido, os professores e profissionais do magistério do 

Município de Barbalha permanecerão seguros de que estarão bem 



representados pelo SINDMUB, em todas as instancias 

administrativas e judiciais. 


