
 
 

RELAÇÕES DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA  
ENVOLVENDO ANDES E APUFSC 

 

Processo nº 08160-2009-035-12-00-1 

Autor: APUSC  
Réu: ANDES 

Ação: Reclamatória Trabalhista – Ajuizada em 17/12/2009 

Local: 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis 

Pedido:  
a) ANDES se abstenha de usar o nome da APUFSC; 
b) ANDES suste a campanha de “recadastramento na APUFSC”; 
c) ANDES retire do ar a página que mantém em nome da APUFSC na internet. 

ANDAMENTO 

08/03/2010 – Ação julgada procedente para APUFSC. 

30/03/2010 – Opostos embargos de declaração pelo ANDES, estes foram julgados 
improcedentes. 

14/02/2011 – Negado provimento ao recurso ordinário interposto pelo ANDES 

03/05/2011 – Os embargos de declaração opostos pelo ANDES foram acolhidos em parte 

11/07/2011 – Denegado recurso de revista interposto pelo ANDES 

31/07/2012 – Trânsito em julgado. 

09/12/2013 – Processo arquivado 

 
 

Processo nº 0036400-52.2010.8.24.0023 (023.10.036400-7) 

Autor: ANDES 
Réu: APUFSC 

Ação: Ação Ordinária com pedido de Antecipação de Tutela – Ajuizada em 08/07/2010 

Local: 6ª Vara Cível de Florianópolis/SC 

Pedido:  
Nulidade das assembleias que resultaram na criação da APUFSC 

ANDAMENTO 

16/08/2010 – Pedido de antecipação de tutela indeferido para o ANDES 

18/02/2013 – Decisão reconhece a incompetência do juízo para julgar o processo,  
determinando a remessa dos autos para a justiça do trabalho de Florianópolis. 

12/05/2015 – Interposto agravo de instrumento contra decisão pelo ANDES, o tribunal 
decidiu manter a decisão de incompetência da justiça estadual. 

13/05/2015 – Aguarda processo ser remetido para justiça do trabalho. 
 
 

Processo nº 0000480-79.2011.5.10.0004 

Autor: APUSC  
Réu: ANDES e União Federal (Ministério de Trabalho e Emprego) 

Ação: Reclamatória Trabalhista – Ajuizada em 31/03/2011 



Local: 4ª Vara do Trabalho de Brasília/DF 

Pedido:  
a) determinar que o ANDES entregue a carta sindical à APUFSC 
b) decretação de anulação do ato de do chefe do MTE, que suspendeu a exclusão da  
anotação da categoria dos professores das universidades federais da representação do 
ANDES (Processo Adm nº 24000.001266/90-77) 
c) condenação do ANDES a retirar dos seus atos constitutivos e estatutos a base territorial 
do estado de SC da representação da categoria dos professores de ensino superior das 
universidades federais 

ANDAMENTO 

28/09/2012 – Ação julgada procedente em parte para APUFSC. 

30/03/2010 – Opostos embargos de declaração pelo ANDES, estes foram julgados 
improcedentes. Uma vez concedida a carta sindical, o juiz extinguiu o processo em  
relação aos pedidos a) e b). Condenou o ANDES a retirar de seus atos constitutivos a 
base territorial do estado de SC da representação da categoria dos professores de  
ensino superior das Universidades Federais. 

20/03/2013 – Interposto recurso ordinário pelo ANDES, este foi conhecido mas não 
provido. 

15/01/2014 – Interposto agravo de instrumento pelo ANDES para destrancar recurso de 
revista 

25/04/2014 – Agravo de instrumento concluso para julgamento no TST. 

 
 

Processo nº 00078-2011-021-10-00-1 

Autor: ANDES 
Réu: APUFSC, Chefe do Gabinete do MTE e União Federal 

Ação: Mandado de Segurança – Ajuizada em 31/03/2011 

Local: 1ª Vara do Trabalho de Brasília/DF 

Pedido:  
Anular o ato que concedeu registro de Sindicato a APUFSC 

ANDAMENTO 

28/09/2012 – Ação extinta sem julgamento de mérito. Motivos: Princípio da unicidade  
sindical não obsta que haja desmembramento da base territorial de outra entidade. Não 
configurada sobreposição de base territorial. 

03/2013 – Negado provimento ao recurso ordinário interposto pelo ANDES 

30/02/2014 – Aguarda julgamento de agravo de instrumento interposto pelo ANDES 
no TST. 

 
 

Processo nº 000483-38-2014-5-10.0001 

Autor: APUFSC 
Réu: ANDES 

Ação: Reclamatória trabalhista – Ajuizada em 15/04/2014 

Local: 1ª Vara do Trabalho de Brasília/DF 

Pedido:  
Abstenção da prática de quaisquer atos de natureza sindical da categoria profissional dos 
Professores das Universidades Federais na base territorial da APUFSC, estado de SC. 
ANDAMENTO 

23/04/2014 – Não concedida antecipação de tutela à APUFSC 



26/01/2015 – Ação julgada parcialmente procedente a fim de que o ANDES se abstenha 
de praticar qualquer ato de natureza sindical da categoria profissional dos professores das 
universidades federais do estado de Santa Catarina. 

27/02/2015 – Embargos de declaração do ANDES acolhidos para esclarecer pontos na 
sentença, no que tange às seções sindicais em SC. Juiz determina que tal argumento não 
pode servir como suporte. 

13/03/2015 – Interposto recurso ordinário pelo ANDES. 

02/06/2015 – Expedido mandado para cumprimento da sentença pelo ANDES. 

25/06/2015 – Processo em carga pelo ANDES. 
 


