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AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO URGENTE 
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE BARBALHA, entidade sindical, inscrita no CNPJ 
sob nº 41.341.983/0001-07, com sede na Rua Padre Co rreia, 123, 
bairro do Rosário, em Barbalha/Ce, representado por  sua 
Presidente Tereza Maria Sampaio, brasileira, casada , inscrita 
no CPF sob nº residente na Rua da Matriz, em Barbal ha/CE,  
intermediada  por seu  advogado constituído, na for ma do 
incluso instrumento de mandato, vem mui respeitosam ente à 
vossa presença, promover a presente Ação Ordinária com Pedido 
urgente de Tutela Antecipada, contra a COMISSÃO  PRÓ-FUNDAÇÃO  
DO SINDICATO DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E 
AREAS AFINS PÚBLICOS E EFETIVOS  DO MUNICÍPIO DE BA RBALHA/CE, 
através de seus membros, Lirida Maria  Coêlho Bem, brasileira, 
casada, professora, residente na Rua Lidio de Freit as, nº 439, 
Conjunto Nossa Senhora de Fátima, Darcélia Maria Garcia de 
Souza, brasileira, casada, professora, residente na Rua Li dio 
de Freitas, nº 256, conjunto Nossa Senhora de Fátim a e Ana 
Cristina Vieira, brasileira, casada, professora, residente na 
Rua Henrique Lopes,  nº 113, bairro do Rosário, tod as em 
Barbalha/CE,   pelos  fundamentos que se seguem: 
 



   COMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
       
 
 
     A competência  para processar e julgar ação  
que envolvam representação sindical foi atraída par a a 
competência da Justiça do Trabalho, de acordo com a  Emenda 
Constitucional nº 45/2004, que alterou o art. 114, da 
Constituição Federal. 
 
    Literalmente, prevê o mencionado 
dispositivo constitucional: 
 

Art. 114 – Compete a Justiça do 
Trabalho processar e julgar: 
 
III – Ações  sobre 
representação sindical, entre 
sindicatos, entre sindicatos e 
trabalhadores e entre 
sindicatos e empregadores. 
 
 

     Mostra-se assim inequívoco, que é da 
Justiça do Trabalho a competência  para processar e  julgar a 
presente lide, na forma do art. 114, inciso III, da  
Constituição Federal. 
 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGITIMIDADE E ATUAÇÃO DO SINDICATO 
AUTOR 
 
 
     O Sindicato autor é legitima  entidade 
representativa  dos servidores municipais na base d o Município 
de Barbalha/CE, tendo sido fundado  no dia 12 de no vembro de 
1992, com registro de seus atos constitutivos junto  ao 
Ministério do Trabalho  e ao Cartório de  Registro Civil do 2º  
Ofício da Comarca de Barbalha/CE, às fls. 186, do l ivro “b”, 
nº 03, sob nº de ordem 529, conforme comprova a doc umentação 
acostada. 
 
    Segundo suas disposições estatutárias, 
detém o Sindicato autor a representação legal da ca tegoria dos 
servidores públicos municipais efetivos, tendo o Mu nicípio de 
Barbalha como área de extensão de sua base territor ial. 
 



    Em decorrência de sua relevante atuação, 
foi o Sindicato autor reconhecido como de utilidade  pública, 
em 07 de outubro de 1993, de acordo com o art. 1º, da lei 
municipal nº 1.218/93. 
 
    Desde o ato de sua fundação o Sindicato 
autor sempre cumpriu com lealdade e responsabilidad e a sua 
missão constitucional, em defesa sobretudo  dos dir eitos e 
garantias  dos servidores municipais frente ao Pode r Executivo 
Municipal. 
 
    Ao longo de todos esses anos foram muitos  
os movimentos sindicais  de lutas e conquistas, dir ecionados 
aos diversos  segmentos profissionais, seja em busc a de 
melhores salários e condições de trabalho mais dign as. 
 
    Mais recentemente, o Sindicato autor 
participou ativamente do processo de elaboração  do  novo Plano 
de Cargos Carreira e Remuneração do Magistério Públ ico 
Municipal, que resultou na aprovação e sanção da le i municipal 
nº 1.887/2010, que veio a implantar relevantes vant agens e 
direitos em benefício dos profissionais do magistér io. 
 
    Não é demais lembrar, que  o Sindicato 
autor vem atuando  na via judicial em mais de duzen tas ações 
que tramitam na Justiça do Trabalho, na condição de  assistente 
processual dos servidores municipais, mostrando que  está ao 
lado dos servidores municipais. 
 
    Atualmente a diretoria do Sindicato é 
formada por servidores municipais que compõem os ma is variados 
segmentos profissionais, notadamente na áreas da ed ucação e da 
saúde, o que só solidifica o poder de representação  sobre a 
categoria de servidores municipais. 
 
DO PROPÓSITO DE FUNDAÇÃO  DE OUTRO SINDICATO DE SERVIDORES NA 
BASE TERRITORIAL DO AUTOR  
 
 
    Conforme edital de convocação publicado no 
Diário Oficial da União, seção 03, pagina 187/188, do dia 11 
de junho de 2010, foi oficializada a pretensão  de Fundação de 
um Sindicato de Professores e Servidores do Magisté rio e Áreas 
Afins Públicos e Efetivos do Município de Barbalha,  sob a 
responsabilidade da Comissão de Pró-fundação, cuja assembléia 
de Fundação está programada para o dia 30 de junho de 2010, às 
18:30 horas, na Rua Santos Dumont, nº 290, centro, em 
Barbalha/CE. 



 
     Como é de todos sabido, a ordem 
constitucional vigente contemplou, expressamente, n o art. 8º, 
II, da Lei Maior, o princípio da unicidade sindical , segundo o 
qual “é vedada a criação de mais de uma organização  sindical, 
e, qualquer grau, representativa  de categoria prof issional ou 
econômica, na mesma base territorial, que  será def inida pelos 
trabalhadores ou empregados interessados, não poden do ser 
inferior a área do Município”. 
 
    No presente caso, está claro que os 
promovidos pretendem  representar, na mesma base te rritorial, 
categoria profissional  já representada pelo Sindic ato autor, 
o que não é permitido, em observância ao  princípio  da unidade 
sindical. 
 
    O próprio teor  do edital de convocação  
não deixa nenhuma dúvida quanto a esse aspecto, qua ndo 
menciona expressamente que o objetivo da fundação d o Sindicato 
é o defender os interesses e direitos da categoria,  algo que 
já vem sendo desempenhado eficazmente  por Sindicat o 
existente, no caso o autor. 
 
    A pretensão de Fundação do Sindicato 
combativo nada mais é do que uma invasão às prerrog ativas de 
representação e legitimidade  do Sindicato autor, c uja 
categoria profissional de servidores municipais tem  sido bem 
representada ao longo dos anos. 
 
    As categorias profissionais as quais 
pretende o sindicato réu exercer representação, já se 
encontram albergadas no poder de representação e at uação do 
Sindicato autor,  constituindo a Fundação do Sindic ato em 
verdadeira invasão ao campo da representatividade d o Sindicato 
autor, já delimitada e definida há quase vinte anos . 
 
 
   VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL  
 
    O princípio da unicidade sindical consiste 
na vedação de mais uma entidade sindical, em qualqu er  grau( 
sindicato, federação e confederação) de qualquer ca tegoria 
(profissional ou econômica) na mesma base territori al 
(município, estado e pais). 
 
    A jurisprudência não vacila sobre o 
assunto, consoante extrai-se dos seguintes julgados : 
 



DTZ1073529 - Confederação - 
Atuação como Entidade Sindical 
de Nível Superior - Princípio 
da Unicidade Sindical - 
Hipótese de Descabimento de 
Constituição de Entidade 
Sindical para Representar 
Categoria Profissional ou 
Econômica em Todo o Território 
Nacional quando Existente esta 
Representatividade - CNI - 
Garantia de Base Territorial - 
A Constituição Federal de 1988 
veda expressamente a criação de 
mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, 
representativa da mesma 
categoria profissional, na 
mesma base territorial. 
Disposição contida no artigo 
8º, inciso III, da atual Carta 
Política. - Competência legal 
do Ministério do Trabalho para 
o registro de entidades 
sindicais. (Precedente 
jurisprudencial da Suprema 
Corte de Justiça). - A 
coexistência de duas entidades 
sindicais de grau superior com 
a mesma finalidade, em idêntica 
territorial, viola o princípio 
legal da unicidade sindical. 
(TJDF - AC 98.287 - 5ª T. - 
Rel. Des. Dácio Vieira - DJU 
01.10.1997 
 
 
 
DTZ4400829 - UNICIDADE SINDICAL 
- IDENTIDADE DE 
REPRESENTATIVIDADE - MESMA BASE 
TERRITORIAL - NULIDADE DO 
ESTATUTO SOCIAL. O Brasil, 
mesmo após o advento da CF/ 88, 
manteve o princípio da 
unicidade sindical, segundo o 
qual só é permitida a 
existência de um sindicato por 



base territorial, representante 
da categoria profissional ou 
econômica, que se organiza de 
acordo com critérios legais 
pré-estabelecidos (art. 511 da 
CLT), quais sejam, a 
identidade, a similitude e a 
conexidade. Verificando-se a 
existência de dois sindicatos 
com o mesmo âmbito de atuação, 
sói por prevalecer aquele que 
comprovar a anterioridade da 
sua constituição. Recurso 
ordinário conhecido e provido. 
(TRT16ª R. - RO 00557-2007-021-
16-00-9 - Rel. Desemb. José 
Evandro De Souza - DJ 
10.10.2008) 
 
DTZ4400785 - PRINCÍPIO DA 
UNICIDADE SINDICAL. DUPLA 
REPRESENTAÇÃO NA MESMA BASE 
TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
Com o advento da Constituição 
Federal de 1988 foi mantido, em 
nosso sistema de direito 
positivo, o princípio da 
unicidade sindical, segundo o 
qual só é permitida a 
existência de uma organização 
sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria 
profissional ou econômica, na 
mesma base territorial, 
organizado de acordo com 
critérios pré-estabelecidos, a 
saber, identidade, similaridade 
e conexidade (art. 511, CLT). 
In casu, existindo dois 
sindicatos na mesma base 
territorial, com idêntico 
propósito, deve prevalecer 
aquele que comprovar a 
anterioridade de seu registro 
junto ao Ministério do Trabalho 
e Emprego, por tratar-se de um 
pressuposto indispensável à 
constituição válida e regular 



da entidade sindical, sendo 
ilegal a constituição do novo 
ente federativo. (TRT16ª R. - 
RO 00585-2007-021-16-00-6 - 
Rel. Conv. p/ o Ac. Juiz James 
Magno Araújo Farias - DJ 
07.10.2008) 

 
    Resta patente que é ilegal a fundação de 
novo Sindicato dentro da base territorial do Municí pio de 
Barbalha, como entidade legitimada a representar qu alquer 
categoria de servidores municipais, uma vez que ofe nde o 
princípio da unicidade sindical. 
 
     Ressalte-se que o princípio da unicidade 
sindical apenas comporta exceções nas hipóteses de criação de 
Sindicato por desmembramento, desde que respeitado a módulo 
mínimo de um Município. 
 
     Assim, o princípio da unicidade sindical 
impede que  no mesmo município, base territorial mí nima, haja 
a coexistência de mais de um sindicato da mesma cat egoria 
profissional ou econômica.  
 
     DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  
 
     A antecipação de tutela, prevista no art. 
273 incs. I e II do Código de Processo Civil, é nor ma 
generalizada aplicável às ações que não possuem pro cedimento 
especial, constituindo assim, o acesso à justiça de  modo a 
evitar demoras injustas, e que venha  prejudicar o demandante. 
 
      A tutela antecipada, é portanto, instituto 
eficaz, introduzido no ordenamento processual civil , que visa 
atender o princípio da efetiva entrega da prestação  
jurisdicional ao autor, pois este,  durante anos,   suportou   
sozinho o    ônus temporal do processo judicial que  é 
informado sobretudo pelo princípio do devido proces so legal, 
do contraditório e da ampla defesa. 
 
    O instituto da tutela antecipada está 
também previsto no Código de Defesa do consumidor ( art. 84 
parágrafo 3º), no Estatuto da Criança e do Adolesce nte (art. 
213 parágrafo 1º), na lei do Inquilinato (art. 59 p arágrafo 
1º) e no Estatuto do Idoso. 
 
     O CPC por sua vez, (art. 273), possibilita 
ao juiz, após uma  cognição sumária, uma análise su perficial 



da pretensão deduzida pelo autor, antecipar a este,  o objetivo 
cobiçado, o que só lhe seria entregue, de ordinário , com o 
trânsito em julgado da decisão. 
 
          Em verdade assim preconiza o referendado 
dispositivo legal. 

Art. 273 “O juiz poderá a 
requerimento da parte, 
antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da 
tutela pretendida no pedido 
inicial, desde que, existindo 
prova inequívoca, se convença 
da verossimilhança da alegação 
e: 
I – haja fundado receio de dano 
irreparável ou difícil 
reparação; 
II – fique caracterizado o 
abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito 
protelatório do réu. 
 

      A verossimilhança da alegação é  
inconteste, pelos fatos e provas demonstradas inici almente, e 
pela relevância da fundamentação aqui aduzida. 

    O fundado receio de dano irreparável, 
caracteriza-se pelo abalo na representação que o au tor poderá 
vir a sofrer com a fundação do questionado Sindicat o, cuja 
data  de criação está prevista  para o dia 30 de ju nho de 
2010, às 18:30 horas. 
 
    A realização da  assembléia para Fundação 
do Sindicato réu, porá em risco as negociações cole tivas que o 
Sindicato autor vem empreendendo  com os setores da  
administração municipal, pois é inevitável a geraçã o de 
conflitos de representação entre as entidades litig antes. 
 
    Vale salientar que as pretensas fundadoras 
do Sindicato, Sras. Lirida Maria Coêlho Bem e Darcé lia Maria 
Garcia de Sousa, a primeira é irmã do atual Secretá rio de 
Infra-estrutura do Município, Sr. Magno Silva Coêlh o, enquanto 
a segunda é sua esposa, situação que tem gerado cli ma de 
desconfiança  na base de servidores municipais, dia nte  dos 
laços que unem tais servidoras à administração muni cipal. 
  
       A figura jurídica inserida no dispositivo 



legal em comento, como já dito, visa tão somente  a celerar  e 
dar maior  efetividade  à prestação jurisdicional, evitando  o 
emperramento  dos feitos, diante de expedientes pro cessuais  
meramente procrastinatórios, que fomentam a descren ça na 
justiça, tornando-a tardia e ineficiente, transform ando-a na 
denegação de si própria, na célebre frase do Mestre  RUI 
BARBOSA “ A justiça atrasada não é justiça, se não injustiça  
qualificada e manifesta”. 
 
    Especificamente  sobre a possibilidade de 
concessão da tutela antecipada em situação  como es ta, vejamos 
o seguinte julgado  proferido pelo Tribunal Regiona l do 
Trabalho da 7ª Região: 
 
 

EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – 
CONFLITO SINDICAL – IDENTIDADE 
DE BASE TERRITORIAL – DECSIÃO 
QUE PRESTIGIA O PRINCÍPIO DA 
UNICIDADE SINDICAL – 
ILEGALIDADE AUSÊNCIA – Não se 
reputa ilegal o ato do juiz 
que, em sede de tutela 
antecipada, determina a 
suspensão  dos atos 
constitutivos  de sindicato 
criado em descompasso com o 
princípio da unicidade 
sindical, constitucionalmente 
previsto (art. 8º, II da CF/88) 
Segurança denegada (processo nº 
0039600-96.2009.5.07.0000 

 
     Presentes os requisitos autorizadores da 
medida antecipatória,  requer o seu deferimento par a o  fim  
de determinar a   suspensão da assembléia de fundaç ão do 
Sindicato réu, marcada para o dia 30 de junho de 20 10, às 
18:30 horas e  de todos os atos constitutivos da en tidade 
sindical sob fundação, bem com se abstenham os memb ros da 
comissão Pró-fundação de exercer qualquer ato de at ividade 
sindical relacionada à sobredita categoria profissi onal de 
servidores públicos do Município de Barbalha/CE, so b pena de 
pagamento de multa fixada ao  livre arbítrio de Vos sa 
Excelência. 
 
    ISTO POSTO REQUER: 
 
    O Deferimento do pedido de tutela 



antecipada na forma em que requerida; 
  
    A notificação dos reclamados, para querendo  
acompanhar os termos da presente ação, contestando- a, sob pena 
de revelia e confissão ficta, prosseguindo em seus ulteriores 
termos até a sentença final, donde espera a procedê ncia do 
pedido, para impedir a Fundação do Sindicato promov ido,  com a 
configuração que pretende representar as categorias  
profissionais de servidores públicos abrangidas na base 
territorial do Sindicato autor. 
 
      
    A condenação dos reclamados ao pagamento  
das custas processuais e honorários advocatícios à base de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da causa. 
 
    Protesta provar o alegado, por todos os 
meios de provas em direito admitidos, especialmente  depoimento 
pessoal dos reclamados, oitiva de testemunhas, junt ada de 
novos documentos,  o que fica de logo requerido. 
 
    À causa,  o valor de  R$ 5.000,000 (cinco  
mil reais). 
 
     N. Termos 
     P. Deferimento. 
 
 
   Juazeiro do Norte/CE, 22 de junho de 2010. 
 
 
 
Joseilson Fernandes Soares     Cicera Romenia B. Ma rques
 OAB/CE 11.915         OAB/CE 13.013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


