
FUNDAÇÃO DE SINDICATO EM BARBALHA É SUSPENSA PELA 
JUSTIÇA DO TRABALHO - O Juiz Federal  Titular  da 2ª Vara do 
Trabalho da Região Metropolitana do Cariri, Dr. Hermano 
Queiroz Junior, proferiu decisão em 24 de junho de 2010, na 
ação ordinária, processo nº 833/2010, de autoria do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Barbalha, determinando a 
suspensão da assembléia de Fundação do Sindicato dos 
Professores e Servidores do Magistério e Áreas Afins Públicos e 
Efetivos do Município de Barbalha. De acordo com publicação 
feita no Diário Oficial da União, edição  de 11/06/2010, a 
Comissão de Pró-fundação do questionado Sindicato, integrada 
pelas servidoras LIRIDA MARIA COELHO BEM, DARCELIA MARIA 
GARCIA DE SOUZA E ANA CRISTINA VIEIRA, veicularam a 
pretensão de fundar o novo Sindicato  de servidores municipais 
no Município de Barbalha, sob os argumentos de que seria 
para defender os direitos e interesses dos servidores municipais. 
Ocorre que a Fundação do novo sindicato fere o princípio da 
unicidade sindical previsto no art. 8º, inciso II, da Constituição 
Federal, que reza o seguinte: é vedada a criação de mais de 
uma organização sindical, e, qualquer grau, representativa  de 
categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, 
que  será definida pelos trabalhadores ou empregados 
interessados, não podendo ser inferior a área do Município. 
Segundo a exposição defendida pelo SINDMUB a categoria de 
professores e demais servidores municipais já se encontra 
legitimamente representada desde o ano de 1992, ano de 
fundação do Sindicato, constituindo a pretensão de fundação do 
novo sindicato verdadeira invasão ao campo da legitimidade e 
representatividade que detém o SINDMUB sobre os servidores 
municipais. Com base no princípio da unicidade sindical o MM 
Juiz suspendeu a Fundação do pretenso Sindicato, cominando 
multa  de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)  para cada um dos 
membros fundadores (Lirida, Darcélia e Ana Cristina), para a 
hipótese de descumprimento da decisão. Para fins de  
continuidade do processo  foi marcada uma audiência para o dia 
03/08/2010, às 09:10, na sede da vara do Trabalho de Juazeiro 
do Norte/CE. O mais importante é que o SINDMUB conseguiu a 
medida de antecipação de tutela requerida, obstando a 
fundação de novo sindicato de servidores no município de 
Barbalha. Confira a decisão liminar em anexo. 
 
 
 
 



 
 


