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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA   VARA DO TRABALHO DE 

FLORIANÓPÓLIS/SC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência 

 

 

 

ISABEL CRISTINA DE FRAGA FEIJÓ, brasileira, casada, servidora 

pública estadual – agente policial civil, inscrita no CPF sob o nº 

RG nº , filha de  

e , nascida em , portadora da linha 

telefônica , e-mail , residente e 

domiciliada na Rua , CEP , bairro   

 na qualidade de candidata à presidente da Chapa 2 - 

SINPOL DE TODOS - NINGUÉM FICA PRA  TRÁS, que concorre ao 

pleito em curso no Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina – 

SINPOL/SC, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., por seu 

procurador in fine assinado, conforme mandato incluso (vide Doc. 01), com 

endereço profissional na Avenida Hercílio Luz, n° 639,  Edifício Alfha 

Centauri - CEP: 88.020-000, Sala 402, Centro, Florianópolis/SC, fone: (48) 

3222-6881 - WhatsApp (48) 99949-6735 e e-mail: 

advogadojayson@gmail.com, propor 

 

AÇÃO ORDINÁRIA com PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA e EVIDÊNCIA 

 

contra o SINDICATO DOS  POLICIAIS CIVIS DE SANTA 

CATARINA – SINPOL, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no 

CNPJ sob o número 80.672.975/0001-03, estabelecido com sede na Rodovia 

José Carlos Daux nº 5.500, Square Corporate SC 401, Torre Campeche A, 

salas 324 e 326, CEP 88032-005, bairro Saco Grande,  Florianópolis/SC,  

Fone (48) 3034-0181; e-mail: sinpol@sinpolsc.org.br, pelas razões de fato e 

de direito a seguir expostas:    
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I. DOS FATOS 

 

A Autora é Agente de Polícia Civil do Quadro de Pessoal da Secretaria de 

Estado da Segurança Pública de Santa Catarina. Sendo associada ao Sindicato Réu desde  

outubro de 2020.  

 

Verificando que a atuação sindical dos dirigentes do Sindicato Réu não 

atende às expectativas da categoria, vendo a proximidade do pleito eleitoral sindical, para 

eleição dos ocupantes dos cargos da Diretoria Executiva do SINPOL – SC, juntou-se a outros 

colegas para concorrer aos referidos cargos de Direção Sindical. 

 

Ocorre que, a Autora e os demais integrantes da Chapa 2 - SINPOL DE 

TODOS - NINGUÉM FICA PRA TRÁS, desde a publicação do Edital de Convocação das 

Eleições Sindicais, vêm enfrentando muitas dificuldades para exercerem o direito de concorrer 

em igualdade de condições aos referidos cargos, em razão da sonegação de informações e da 

concessão de privilégios à Chapa 1 (Situação), por parte da Diretoria Executiva atual e da 

Comissão Eleitoral por ela escolhida. 

 

Da sonegação de informações se destaca o indeferimento pela Comissão 

Eleitoral do Réu do pedido de fornecimento à Chapa 2, encabeçada pela Autora, da nominata 

dos filiados em condições de votar, inclusive suas respectivas lotações, apesar da referida lista 

de votantes ter sido requerida por escrito (vide Requerimento e resposta, em anexo - doc. 02 e 

03). Enquanto que a Chapa 1, de situação, detém, atualmente, o controle da Secretaria Geral, 

da Diretoria Financeira e da Diretoria de Assuntos do Inativo, por onde passam as informações 

cadastrais relativas a todos os filiados e aqueles em condições de votar, conforme preveem o 

inciso IV do Art. 22 c/c inciso V do Art. 75; o inciso V do Art. 24 e o inciso II do Art. 32; 

todos do Estatuto do Sindicato/Réu (vide Doc. 04). 

 

A Comissão Eleitoral do Réu, de forma arbitrária e ilegal, indeferiu o pedido 

de fornecimento da lista de Votantes, requerido pela Chapa 2 encabeçada pela Autora, 

tentando justificar tal absurdo nas disposições do inciso II do Art. 5º da Lei 13.709/18 (LGPD), 

por entender se tratar, no caso em tela, de proteção de dados sensíveis; o que está totalmente 

equivocado, uma vez que a eleição sindical é um procedimento interna corporis do Sindicato 

Réu, onde se deve permitir o livre acesso das chapas inscritas às informações relativas aos 

associados em condições de votar, tais como: lotação, telefone, endereços físicos e eletrônicos, 

para que as duas chapas inscritas possam expor suas propostas e pedir o voto, garantindo  

igualdade de condições à ambas. 

 

Divergimos totalmente do Parecer encomendado pela Comissão Eleitoral 

escolhida pela atual Diretoria Executiva, que compõe a chapa de situação em busca da 

reeleição, para manter os privilégios tais como: auxílio alimentação de até um salário mínimo, 
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compensação financeira de 22% do subsídio do Inativo, diárias de até 40% do salário mínimo 

e recesso remunerado de 20 de dezembro a 05 de janeiro, sem prejuízo das férias anuais; 

conforme previsto no inciso III do Art. 107; caput e Parágrafo Único do Art. 108; caput e § 4º 

do 109; e caput e §§ 1º e 2º do Art. 110; todos do Estatuto do Sindicato/Réu. Isso porque não 

se trata, no caso em tela, de divulgação pública (ou vazamento) de dados, mas, ao contrário do 

alegado pela Comissão de Ética, pretende-se obter o compartilhamento de dados “interna 

corporis”, ou seja, dentro das instâncias do SINPOL-SC.  

 

Diferente do que entende e aplicou, equivocadamente, a Comissão Eleitoral 

do Sindicato/Réu, a Lei 13.709/18 (LGPD) só se aplica para pessoa física ou jurídica que 

gerencie bases com fins ditos econômicos, conforme indica a orientação contida no site 

Governamental Federal do Sistema SERPRO (vide orientações site www.serpro.gov.br – 

Doc. 05) 

 

Por outro lado, podemos trazer a baila de discussão aqui o que se coaduna 

com os nossos argumentos o entendimento à questão dada pela Justiça Eleitoral de Santa 

Catarina, pois o próprio site do TRE – SC trata do tema distinguindo o que é cadastro e o que 

são dados sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados: 

 

In verbis: 

 

As informações constantes do cadastro eleitoral serão acessíveis às instituições 

públicas e privadas e às pessoas físicas. 

Contudo, em resguardo da privacidade do cidadão, não se fornecerão 

informações sensíveis e dados de caráter personalizado (filiação, data de 

nascimento, profissão, estado civil, escolaridade, telefone e endereço) 

constantes do Cadastro Eleitoral. 

São consideradas informações sensíveis “dado pessoal sobre origem racial ou 

étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 

organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde 

ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 

natural” (Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 

LGPD - art. 5º, II). 

 

Porém o próprio TER-SC ao tratar do fornecimento da relação dos eleitores 

admite a possibilidade conforme regramento próprio.  

 

Relação de Eleitores 

O fornecimento de relação de eleitores (sem dados pessoais ou sensíveis) está 

regulamentado pelo Provimento CRESC n. 6/2012. 

Para solicitar a relação de eleitores acesse aqui o formulário de Atendimento 

Virtual ao Eleitor, preencha o formulário com a opção "Outros" e encaminhe 

ao cartório eleitoral. https://www.tre-sc.jus.br/eleitor/dados-do-cadastro  
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A Comissão Eleitoral deveria reconsiderar a sua decisão uma vez que a 

chapa 2 está pleiteando APENAS a listagem de eleitores e não os dados sensíveis dos 

associados, pois sem a referida listagem não há como garantir verificar se todos os votantes 

nas sessões eleitorais estejam aptos a votar ou mesmo se “aquela” pessoa seria um associado 

dos quadros do SINPOL-SC. 

 

Sendo assim, sem a entrega da lista de associados votantes a todas as chapas 

concorrentes, com antecedência, não há como se garantir o equilíbrio e a igualdade de 

condições de concorrer para todas as duas Chapas inscritas, privilegiando, desta feita, a chapa 

da situação que controla a Diretoria Financeira, a Secretaria Geral e a Diretoria de Assuntos 

do Inativo do Sindicato/Réu, que possui o controle exclusivo de tais dados. ATÉ O 

JURÍDICO, QUE ORIENTOU O PRÓPRIO PARECER QUE SERVIU COMO 

EMBASAMENTO DA COMISSÃO ELEITORAL, na pessoa do atual Diretor Jurídico do 

SINPOL, Paulo Abreu, é o candidato a Presidente da Chapa da Situação, colocando em dúvida 

a transparência e imparcialidade do referido parecer e das decisões tomadas pela Comissão 

Eleitoral no decorrer deste processo eleitoral em curso no Sindicato/Réu. 

 

Prevalecendo a decisão da Comissão Eleitoral, pela negativa de entrega da 

lista geral de votantes e dos votantes por urna, só a Chapa da Situação passa a ter o privilégio 

de contar com a lista de associados aptos a votar e seus respectivos endereços e meios de 

contato telefônico e/ou eletrônico, além de toda a máquina administrativa do Sindicato/Réu,  

para fazer a divulgação de suas propostas, enquanto a Chapa 2, encabeçada pela Autora, só 

teria acesso aos nomes, lotações e endereços (dos aposentados) no dia da votação, quando se 

faz necessários verificar os associados aptos a votar.   

 

De outra banda, a esmagadora maioria dos filiados, senão todos, tem como 

forma de pagamento das mensalidades a consignação em folha de pagamento. Com a lista de 

filiados consignados sendo enviada todo o mês para a Diretoria Financeira do SINPOL -SC. 

Enquanto que o cadastro com os dados dos associados é controlada pela Secretaria Geral e,  

especialmente, a dos aposentados pelo Diretor de Assuntos do Inativo, todos, atualmente, no 

exercício dos respectivos cargos e integrantes da Chapa 1 – Situação. 

 

Registra-se, ainda, que o Policial Civil tem estabilidade no serviço público, 

e, mesmo aqueles em estágio probatório, não poderão vir a ser prejudicados por mera filiação 

ao sindicato, basta demonstrarem aptidão para o cargo nas avaliações semestrais e manter uma 

conduta condizente com o exercício de cargo público. 

 

Também, se faz necessário esclarecer que nesta eleição do Sindicato/Réu, 

conforme o edital de convocação, em anexo (vide Doc. 06), serão disponibilizadas 31 (trinta e 

uma) urnas coletoras e apuradoras de votos. Sendo 28 (vinte e oito) em Delegacias Regionais 

do Interior, 1 (uma) na 5ª DP da Capital, 1 (uma) na Sede do SINPOL SC e 1 (uma) na DEIC 
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de São José, enquanto que o número total de integrantes de cada chapa é 17 (dezessete). Então, 

como fará a Chapa 2, encabeçada pela Autora, para indicar mais 14 (quatorze) associados, que 

deverão cobrir 30 regiões diferentes, para atuarem como fiscais de votação e apuração e 

fazendo revezamento nas pausas para alimentação, sem obter a lista de associados votantes 

por região, com suas respectivas lotações?    

 

Por tais razões, faz-se necessário frisar que sem o fornecimento à Chapa 

2, encabeçada pela Autora, da lista geral de associados e da lista de votantes por região 

fica totalmente inviabilizado, aos integrantes da referida Chapa, fazer chegarem suas 

propostas de trabalho a todos os eleitores do pleito sindical, especialmente, TORNA-SE 

IMPOSSÍVEL À CHAPA 2 INDICAR ASSOCIADOS PARA ATUAREM COMO FISCAIS 

DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO NAS 31 URNAS ESPALHADAS PELO ESTADO. 

 

Finalmente, ressaltamos que para garantir a lisura, a transparência, a 

democracia e a IGUALDADE DE CONDIÇÕES para concorrer ao pleito sindical do SINPOL 

– SC, deve ser fornecida à Chapa 2, encabeçada pela Autora, a Lista Geral de Associados 

Votantes e a Lista de Votantes Regional por Urna, além de oportunizar indicar dois 

mesários para cada uma das 31 (trinta e uma) urnas, sendo um titular e um suplente, 

para se garantir paridade às chapas concorrentes; o que não ofende o disposto no § 1º do Art. 

96 do Estatuto do SINPOL – SC, além de garantir o credenciamento de, pelo menos, 31 

fiscais indicados pela Chapa 2, para atuar em todas as urnas do pleito eleitoral sindical.  

 

São os fatos. 

 

 

II. DO DIREITO 

 

Para análise da presente demanda à luz da Constituição Federal e da 

Legislação em vigor, passamos a pontuar aqui cada dispositivo legal. 

 

O direito à igualdade, à apreciação do Poder Judiciário à lesão ou 

ameaça de direito e ao contraditório e à ampla defesa, está consolidado nas disposições do 

caput e incisos XXXV e LV do Art. 5º da Constituição Federal, abaixo transcrito: 

 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade nos termos seguintes:   

 

(...) 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

à direito; 
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LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes;” 

 

Também no Estatuto do SINPOL SC, dentre suas finalidades está a defesa 

da consolidação e da manutenção do Estado Democrático, das liberdades e do princípio da 

ampla defesa, conforme redação do Inciso II do Art. 2º, abaixo transcrito:  

 

“Art. 2º - Das finalidades do SINPOL - SC: 

... 

II – Defesa da consolidação e da manutenção do Estado Democrático, a 

liberdade de pensar e de expressar, o direito à segurança pessoal e a mais 

ampla defesa.” 

 

Diante de tais princípios constitucionais e estatutários do SINPOL – SC, vê-

se logo que a decisão da Comissão Eleitoral do Sindicato/Réu, de não fornecer a lista dos 

associados votantes à Chapa 2 e de nomear mesários somente aqueles indicados pela Diretoria 

Executiva em exercício do mandato, cujos membros compõem a Chapa 1 – da Situação, 

prejudica a igualdade de condições para concorrer ao pleito, assim como inviabiliza a 

indicação de fiscais de votação e apuração em todas as 31 (trinta e uma) urnas distribuídas 

pela comissão eleitoral, conforme indicado no edital de convocação.  

 

Ainda, quanto ao Estatuto do Sindicato Réu, verifica-se que além do controle 

e uso da máquina sindical, a Chapa 1 – da Situação, composta pelos atuais integrantes da 

Diretoria Executiva no exercício do mandato, detém, exclusivamente, o controle dos 

registros dos associados aptos a votar, inclusive a lista de votantes por urna, organizada 

pela Comissão Eleitoral que, diga-se de passagem, é remunerada, com seus respectivos, 

telefones, endereços físicos e eletrônicos, o que se comprova pelas próprias disposições 

estatutárias do Sindicato/Réu, abaixo transcritas: 

 

“Art. 22. Compete ao Secretário-geral: 

... 

IV - controlar o processo de registro de associação, cumprindo as 

determinações deste estatuto e encaminhar ao seu destino; 

(...) 

Art. 24. Compete ao Diretor Financeiro: 

... 

V - providenciar a arrecadação e o recebimento de numerários de imposto 

sindical, de contribuições, de qualquer natureza, inclusive doações e legados 

que não estejam em conta bancária, mantendo o seu controle e providenciando 

as ações cabíveis na ocorrência de inadimplência; 

(...) 
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Art. 32. Compete ao Diretor de Assuntos do Inativo: 

... 

II - estimular a participação dos policiais inativos nas atividades sindicais. 

(...) 

Art. 75. São deveres do associado: 

... 

V - informar à secretaria quaisquer alterações em seus dados cadastrais;”  

 

A postura antidemocrática da Chapa 1 – da Situação e da Comissão 

Eleitoral Remunerada, escolhida unilateralmente e no interesse dos atuais integrantes da 

Diretoria Executiva no exercício do mandato, que buscam a reeleição, se justifica pela ânsia 

de permanecerem à frente do SINPOL -SC para continuarem a perceber diversas vantagens 

financeiras, tais como: Auxilio alimentação de até 1 (um) salário mínimo por mês; gratificação 

mensal de 22% (vinte e dois por cento) do subsídio; diárias de até 40% (quarenta por cento) 

do salário mínimo vigente, recesso remunerado de 20 de dezembro a 05 de janeiro, sem 

prejuízo do gozo e remuneração das férias de 30 dias com 1/3. Revelando ser, atualmente, um 

grande negócio tornar-se membro da Diretoria Executiva do Sindicato/Réu. Porém, se 

vitoriosa a Chapa 2, tais benesses devem ser revistas, com redução de valores e supressão de 

algumas, para não descaracterizar o caráter voluntário da representação sindical.  

 

Vejamos então que tais benesses são previstas, de forma expressa, nas 

disposições do Estatuto do SINPOL – SC, como passamos a transcrever abaixo:  

 

“Art. 107. O membro da Diretoria Executiva e dos Delegados Representantes, 

que seja Policial Civil ativo, e que esteja em Licença Especial para exercer 

cargo de Presidente ou Diretor do SINPOL-SC, Federação dos Policiais Civis 

ou Confederação dos Policiais Civis dedicando-se a atividade sindical, 

cumprindo expediente no sindicato, receberá mensalmente do sindicato: 

... 

III - O auxílio alimentação não poderá ser superior a 01 (um)salário mínimo 

vigente. 

... 

Art. 108. O membro da Diretoria Executiva e dos Delegados Representantes, 

que seja Policial Civil inativo, e que estiver à disposição do SINPOL-SC, 

dedicando-se exclusivamente a atividade sindical, cumprindo expediente 

interno no sindicato, receberá, a título de compensação financeira, gratificação 

mensal. 

Parágrafo Único. A gratificação, de que trata o presente artigo, será de 22% 

(vinte e dois por cento) do subsídio, estabelecido em lei, da classe ou entrância 

a que pertença o membro na ocasião da passagem para a inatividade. 

... 

Art. 109. Todo o dirigente ou associado, investido em responsabilidade de 

representação do SINPOL-SC, que tiver necessidade de viajar, terá direito à 
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indenização das despesas que tiver com passagem, combustível, alimentação, 

hospedagem, dentre outras. 

...  

§ 4º As Diárias terão valores fixados e atualizados anualmente pela Diretoria 

Executiva, devidamente registrada em ata, calculadas mediante a média de 

custos, conforme a região de destino, não podendo ultrapassar 40% (quarenta 

por cento) do salário mínimo vigente. 

... 

Art. 110. Além dos casos previstos em lei, o sindicato não funcionará, em 

expediente interno no período de 20 (vinte) de dezembro a 05 (cinco) de janeiro 

de cada ano, período que será considerando de recesso. 

§ 1º O recesso não implicará prejuízo ao usufruto de férias dos Diretores em 

disponibilidade ou Delegados Representantes que estejam à disposição 

cumprindo expediente interno no sindicato. 

§ 2º 0 usufruto das férias referidas no parágrafo anterior, não implicará em 

prejuízo financeiro. 

 

A falta do fornecimento da Lista Geral dos Associados Votantes e das Listas 

Regionais dos Votantes, com a indicação das respectivas lotações, telefones, endereços físicos 

e eletrônicos dos membros da categoria aptos a votar, não só prejudica a divulgação das 

propostas da Chapa 2, como também inviabiliza que ela, em tempo hábil, consiga indicar os 

Associados que podem atuar como seus fiscais, para garantir a lisura do pleito. Além do mais, 

é bom frisar que a eleição se realizará por meio de cédulas de votação (voto físico), conforme 

previsto no Edital de Convocação das Eleições (vide Doc. 06) , possibilitando a realização das 

práticas de “voto formiguinha”, “ voto carbono”, voto por intermédio de terceiro, dentre outras 

práticas típicas da votação realizada através de cédulas eleitorais impressas, considerando o 

risco de haverem em muitas urnas só mesários e fiscais indicados pela atual Diretoria 

Executiva, cujos membros se confundem com aqueles da Chapa 1 – da Situação . Alia-se a 

isso as agravantes de que as mesas coletoras de votos serão também as mesas apuradoras de 

votos, conforme previsto no Art. 97 do Estatuto do Sindicato/Réu e, ainda, que será permitido 

o voto em trânsito, conforme consta do Edital de Convocação das Eleições.  

 

Veja o que diz o Estatuto do Sindicato/Réu quanto a isso, in verbis: 

 

“Art. 94. Os candidatos de todas as chapas registradas poderão indicar 

associados de sua confiança, para em comissão, sob a orientação do 

SINPOLSC e da Comissão Eleitoral, fiscalizar o pleito.” 

 

Por outro lado, faz-se importante frisar que o Estatuto do SINPOL – SC 

prevê a nomeação de, no mínimo, 02 (dois) mesários por local de votação. Isso quer dizer que, 

se fosse concedido o direito democrático de paridade de indicação, baseado no princípio da 

igualdade, a Comissão Eleitoral deve nomear mais 2 (dois) mesários indicados pela Chapa 2, 
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podendo ser um titular e um suplente, para garantir o equilíbrio e a equidade, salutar para 

fortalecer a democracia e garantir lisura ao processo eleitoral sindical do Réu.  

 

Vejamos o que diz, o caput e o § 1º do Art. 96 do Estatuto do SINPOL – SC, 

in verbis: 

 

“Art. 96. A Comissão Eleitoral nomeará, por ato escrito, mesários para cada 

local de votação, que entre si escolherão um coordenador. 

§ 1º 0 número mínimo de mesários por local de votação deverá ser de 02 (dois) 

mesários;” 

 

Como se pode concluir, sem sombra de dúvida a Autora, como 

representante da Chapa 2, tem o direito de obter da Comissão Eleitoral do Sindicato/Réu o 

fornecimento da Lista Geral de Associados Votantes e da Lista de Votantes Regional por 

Urna, além de que lhe seja oportunizado indicar dois mesários para cada uma das 31 

(trinta e uma) urnas, sendo um titular e um suplente, para se garantir paridade às chapas 

concorrentes; o que não ofende o disposto no § 1º do Art. 96 do Estatuto do SINPOL – 

SC, além de lhe garantir o credenciamento de, pelo menos, 31 fiscais indicados pela 

Chapa 2, para atuar em todas as urnas do pleito eleitoral sindical. E, finalmente, o adiamento 

da data da eleição (votação e apuração) por 30 (trinta) dias, a partir desta data, visando 

possibilitar a realização de campanha eleitoral sindical pela CHAPA 2, uma vez que o Art. 

85 do Estatuto do Sindicato/Réu fixa a data de 30 de abril do ano das eleições para a 

realização da Assembleia Geral de Posse dos Eleitos para a Diretoria Executiva e o 

Conselho Fiscal. 

 

 

III. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE 

URGÊNCIA 

   

Prevê o Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), em vigor desde 

18 de março de 2016, a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, desde que presentes 

os requisitos. Veja-se a redação do art. 300: 

 

“Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 

 

As condições ensejadoras da antecipação requerida no caso em tela 

encontram-se presentes, assim vejamos: 

 

III.a) A existência de prova inequívoca: 
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A prova de que a Autora tem o direito de obter do Sindicato/Réu o 

fornecimento da Lista Geral de Associados Votantes e da Lista de Votantes Regional por 

Urna e o direito indicar dois mesários para cada uma das 31 (trinta e uma) urnas, e de 

credenciar, pelo menos, 31 fiscais indicados pela Chapa 2. E, finalmente, o adiamento da 

data da eleição (votação e apuração) por 30 (trinta) dias, a partir desta data, visando 

possibilitar a realização de campanha eleitoral sindical pela CHAPA 2, está no fato de que 

requereu à Comissão Eleitoral Remunerada e constituída de acordo com os interesses da 

Chapa 1 – da Situação, as referidas Listas de Votantes, em tempo hábil para indicar mesários 

e fiscais para as mesas de votação/apuração e para fazer campanha eleitoral sindical, porém, a 

referida Comissão o indeferiu, arbitrária e ilegalmente, pois, adotou “parecer encomendado” 

à Assessoria Jurídica da Diretoria Executiva no exercício do mandato atual para distorcer a 

interpretação que se dá à LGPD, quanto à divulgação de dados sensíveis, pois, a LGPD se 

aplica apenas à pessoas físicas e Jurídicas que exploram atividade econômica. Além disso, as 

disposições do caput do Art. 85; do caput do Art. 94; e do caput e do § 1º, do Art. 96; todos 

do Estatuto do Sindicato/Réu estão a agasalhar as multicitadas pretensões da Autora. 

 

III.b) Da verossimilhança do direito: 

 

A matéria de que versa a presente lide, como sobejamente demonstrado 

esbanja fundamentos jurídicos e legais, conforme largamente consta nos dispositivos 

constitucionais, legais e estatutários acima indicados, em especial, estão a agasalhar as 

pretenções e pleitos da Autora os seguintes: caput e incisos XXXV e LV da Constituição 

Federal II; caput e inciso II, do Art. 2º; caput e inciso IV do Art. 22; caput e inciso V do 

Art. 24; caput e inciso II do Art. 32 c/c caput e inciso V do Art. 75; Art. 85; Art. 94; caput 

e § 1º do Art. 96; Art. 97; Art. 101; caput e inciso III do Art. 107; caput e Parágrafo único 

do Art. 108; caput e § 4º do Art. 109; e caput e §§ 1º e 2º do Art. 110; todos dos Estatuto 

do Sindicato/Réu. 

 

Ademais, considerando que a data do pleito eleitoral está prevista para 

ocorrer em um  único dia, em 30 de março de  2022, com a Chapa 2, liderada pela Autora, 

tendo dificuldades de fazer chegar suas propostas até os Associados Votantes e, ainda, de 

indicar Mesários e Fiscais para as Mesas de Votação e Apuração, dentre os Associados, por 

exigência estatutária, sem conhecer o universo dos Associados que podem ser indicados para 

tais encargos. Assim, o direito dali decorrente é líquido e certo, emanando dos princípios 

constitucionais da igualdade e das normas estatutárias que regem as eleições, que precisam 

ser interpretadas considerando a necessidade de garantir paridade e igualdade de condições 

para ambas as chapas concorrentes. 

 

Daí porque nos parece inquestionável a verossimilhança do que aqui é 

alegado e sustentado.  
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III.c) Do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

 

Conforme se extrai das informações presentes nos autos, a Autora vem 

tentando desde a 24/02/2022 obter a Lista de Geral dos Associados Votantes, com suas 

respectivas lotações, telefones, endereços físicos e eletrônicos (vide Requerimento e Pedido 

de Reconsideração – Docs. 02 e 07), para os devidos contados visando pedir o voto na chapa 

e enviar suas propostas de trabalho. Porém, escorado em parecer encomendado Assessoria 

Jurídica do SINPOL - SC, que está a cargo do candidato a Presidente da Chapa 1 – da Situação, 

a Comissão Eleitoral resolver indeferir tal pleito da CHAPA 2, liderada pela  Autora, no dia 

09/02/200 (vide ata da reunião da Comissão Eleitoral – Doc. 03), duas semanas depois, sem 

que tenha recebido, ainda, resposta ao seu Pedido de Reconsideração, promovendo um 

grande desiquilíbrio entre as duas chapas, da Situação e da Oposição, porque aquela 

detém tais informações privilegiadas. Enquanto a Chapa 2, liderada pela Autora, segue 

prejudicada na sua campanha eleitoral sindical, a cada dia que passa, por não  ter sido 

oportunizado pelo Sindicato/Réu conhecer quem são os Policiais Civis aptos na Votarem 

no Pleito de 30/03/2022. 

 

Assim, em sendo deferida a presente, a Autora, como representante da 

Chapa 2, poderá indicar, dentre os Associados, os mesários e fiscais, de sua confiança, para 

atuarem nos trabalhos das mesas coletoras e apuradoras de votos, visando garantir a 

lisura das eleições sindicais e a paridade de escolha e a igualdade de condições de 

concorrer aos cargos eletivos entre as duas chapas concorrentes, inclusive com o 

adiatamento da data da eleição, por 30 (trinta) dias, a partir desta data, possibilitando 

efetivamente à Chapa 2, liderada pela Autora, fazer sua campanha com a divulgação de 

suas propostas, assumir compromissos com a categoria e pedir o voto. 

 

O periculum in mora encontra-se, assim, manifestado pela profundidade 

dos efeitos de tais medidas sobre o direito da Autora  de concorrer em igualdade de condições 

aos cargos eletivos da Diretoria Executiva do Sindicato/Réu, com difícil ou até impossível 

reparação posterior. 

 

Ainda que não fosse este o entendimento de Vossa Excelência, merece 

destaque o seguinte trecho da Exposição de Motivos do NCPC: 

 

“O Novo CPC agora deixa clara a possibilidade de 

concessão de tutela de urgência e de tutela à evidência. Considerou-se 

conveniente esclarecer de forma expressa que a resposta do Poder Judiciário 

deve ser rápida não só em situações em que a urgência decorre do risco de 

eficácia do processo e do eventual perecimento do próprio direito. Também 

em hipóteses em que as alegações da parte se revelam de juridicidade ostensiva 

deve a tutela ser antecipadamente (total ou parcialmente) concedida, 

independentemente de periculum in mora, por não haver razão relevante para 
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a espera, até porque, via de regra, a demora do processo gera agravamento do 

dano.” 

 

Mesmo com o entendimento de que a espera pelo fim da presente ação sem 

a garantia dos direitos não configure periculum in mora, não há óbice à concessão da tutela de 

forma antecipada por não haver motivos suficientes para que se aguarde ao fim da presente 

ação sem a guarida do pretensão da Autora, que, conforme exposto alhures, buscou pela via 

institucional do SINPOL – SC, há mais de 20 (vinte) dias, sem sucesso, obter a lista geral e 

a lista  de votantes por urna, visando indicar mesários e fiscais para atuarem nas 31 

urnas eleitorais, bem como fazer campanha, com a divulgação de propostas, assumir 

compromissos com a categoria e pedido de voto e, portanto, faz jus ao gozo de seu direito de 

paridade de escolha de mesários e fiscais e de obter o adiamento da data da eleição por 

30 (trinta) dias, permitindo-se que tenha  igualdade de condições para promover sua 

campanha e pedir votos, evitando-se, assim, que o dano causado pelo Sindicato/Réu seja 

ainda maior devido a uma eventual morosidade no trâmite processual.   

 

Por tudo isso, mostra-se cabível a concessão antecipada da tutela. 

 

Presente, pois, a garantia a que alude o Art. 300, do NCPC. 

 

Por fim, vale frisar que não se tem verificado hesitação em nossos Tribunais 

no que pertine à concessão de provimentos antecipatórios ou mesmo liminares quando o ato 

impugnado atinja situações graves, decorrentes de direitos adquiridos, especialmente quando 

implicam em reflexos sobre situações urgentes que envolvem situações desiguais e/e 

discriminatórias contra o Autor da Ação que busca tais tutelas liminares, resultando em dano 

de difícil reparação (senão mesmo irreparável), uma vez que a tutela corresponda à 

necessidade efetiva e atual de afastar o receio ou a continuidade de um dano jurídico. 

 

 

IV. DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, requer: 

 

 

a) Seja deferida LIMINARMENTE a antecipação da tutela de urgência, nos termos do art. 

300 do NCPC, a fim de determinar ao Sindicato/Réu que proceda o fornecimento da Lista 

Geral de Associados Votantes e da Lista de Votantes Regional por Urna. Sendo-lhe fixado 

o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Réu comprove o cumprimento da antecipação 

da tutela requerida, sob pena das sanções penais, administrativas e cíveis cabíveis; 

 

b) Seja deferida LIMINARMENTE antecipação da tutela de urgência, nos termos do art. 

300 do NCPC, a fim de determinar ao Sindicato/Réu que aceite a indicação e proceda o 
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credenciamento de dois mesários para cada uma das 31 (trinta e uma) urnas e, ainda, de, 

pelo menos, 31 (trinta e um) fiscais indicados pela Chapa 2, liderada pela Autora. Sendo-

lhe fixado o prazo de 7 (sete) dias para que o Réu comprove o cumprimento da antecipação da 

tutela aqui requerida, sob pena das sanções penais, administrativas e cíveis cabíveis; 

 

c) Seja deferida LIMINARMENTE a antecipação da tutela de urgência, nos termos do art. 

300 do NCPC, a fim de determinar ao Sindicato/Réu que proceda o adiamento da data da 

eleição (votação e apuração) por 30 (trinta) dias, a partir desta data, visando possibilitar 

a realização de campanha eleitoral sindical pela CHAPA 2. Sendo-lhe fixado o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para que o Réu comprove o cumprimento da antecipação da tutela 

requerida, sob pena das sanções penais, administrativas e cíveis cabíveis; 

 

d) Sejam, ao final, julgados procedentes in totum os pedidos constantes desta ação, 

condenando-se o Sindicato/Réu, confirmadas as liminares concedidas nas antecipações da 

tutela, nas formas descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” anteriores, fornecerem a lista de geral de 

votantes, as listas de votantes por urna, o credenciamento de mesários e fiscais indicados pela 

Chapa 2, em todas as 31 (trinta e uma) urnas, e o adiamento da eleição por 30 (trinta ) dias, 

conforme fundamentação supra;  

 

e) Seja citado o Sindicato/Réu no endereço constante desta inicial para contestar, querendo, 

os termos desta ação; 

 

f) Seja condenado o Sindicato/Réu ao pagamento de honorários advocatícios, no valor 

a ser arbitrado por Vossa Excelência; 

 

g) Seja ouvido o Douto Membro do Ministério Público do Trabalho.  

 

Dá-se à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para efeito meramente 

fiscais. 

 

Florianópolis, 17 de março de 2022. 

 

 

Jayson Nascimento 

   OAB/SC 8.054 

 

 

Ação Ord. PTU Eleições Sindicais do SIMPOL SC 17 03 22 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 
1ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS 

 ATAlc 0000194-70.2022.5.12.0001
RECLAMANTE: ISABEL CRISTINA DE FRAGA FEIJO 
RECLAMADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SC 

Vistos, etc.

TUTELA DE URGÊNCIA

O objetivo da tutela de urgência é trazer os efeitos da sentença
ao tempo presente, em face de fundado receio de perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art.
300 do CPC).

A parte requerente informa que está prevista para o dia
30.03.2022 a realização de eleição para os dirigentes do sindicato/réu (SINPOL-SC),
sendo que ela integra a Chapa 2 - “SINPOL DE TODOS – NÍNGUÉM FICA PRA TRÁS”, na
qualidade de candidata à presidente.

A parte requerente postula a concessão de tutela antecipada de
urgência visando a determinação judicial para que o sindicado/réu proceda o
fornecimento da lista geral de associados votantes e da lista de votantes regionais por
urna, além de efetuar o credenciamento de dois mesários para cada uma das 31 urnas
e de pelo menos 31 fiscais indicados pela Chapa 2, liderada pela parte requerente, bem
como proceda o adiamento da data da eleição (votação e apuração) por 30 dias, a
partir desta data. Comprova nos autos que já efetuou requerimento administrativo (ID.
70fdcff) e apresentou pedido de reconsideração quanto ao seu pleito (ID. 35d6bd5),
porém, não obteve parecer favorável por parte da Presidente da Comissão Eleitoral.

Com razão, em parte.

Verifico que os dados requeridos pela parte requerente não
foram fornecidos sob a alegação de que o art. 5º da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados), dispõe que a filiação sindical é um dado sensível, não podendo ser
compartilhado sem o consentimento do titular (ID. a733813).

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), lei 13.709
/2018, foi publicada com vistas a proteger a intimidade das pessoas naturais e de
responsabilizar quem trata esses dados, para que não haja violações prejudiciais ao
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livre desenvolvimento da personalidade humana. Logo, os dados pessoais dos
empregados coletados por empresas e outras organizações devem ser resguardados,
garantindo a segurança e a privacidade dos titulares. 

E sempre bom lembrar que a “vida privada da pessoa natural é
inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias

.” (Código Civil, artigo 21).para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma

Continuando, friso que os sindicatos são entidades jurídicas de
direito privado, pelo que resta afastada a aplicação da Lei de Acesso à Informação, eis
que restrita à administração pública direta e indireta dos Poderes Executivo,
Legislativo, Judiciário e o Ministério Público.

Entendo que os dados cadastrais foram repassados pelos
pretensos filiados ao Sindicato com vistas exclusivamente a obterem a respectiva
inscrição e associação, como garante a Constituição Federal, sendo vedada sua
divulgação. E mais, neste momento preliminar, por certo não foi conferido ao Sindicato
poderes para compartilhar ou divulgar referidas informações, por se tratarem de
dados da esfera da vida privada de cada um, e por isso de acesso restrito tanto do
domínio público, quanto de terceiros genericamente considerados.  

Assim, num primeiro momento, o compartilhamento dos dados
seria vedado, mormente por serem considerados dados sensíveis pela LGPD, em seu
artigo 5º. Porém, este não é o melhor entendimento. Explico.

Primeiro, por verificar que as informações requeridas pela parte
requerente visam somente a igualdade de acesso aos filiados, possibilitando que a
Chapa 2 também possa lhes apresentar suas propostas, assegurando a igualdade de
competição entre as Chapas, mormente considerando que se tratam de informações
que a Chapa 1 - “UNICIDADE, UM PROJETO SINDICAL JUSTRO E EFICAZ”,
presumidamente possui pleno conhecimento pelo fato de seus integrantes estarem no
comando do sindicato/réu atualmente, violando assim o princípio da igualdade,
estampado no art. 5º da Constituição Federal. Friso que o atual candidato da chapa 1 à
presidência do SINPOL é o atual diretor jurídico da citada entidade de classe, entre
outros nomes da atual diretoria que se repetem em diferentes cargos na chapa 1 (ids
6fdfe87 e 3391f0b).

Segundo, por entender que o fornecimento dos dados, neste
particular, tem previsão no artigo 7º, inciso IX da LGPD, o qual autoriza o tratamento de
dados pessoais quando “necessário para atender aos interesses legítimos do
controlador ou de terceiro”, acrescentando que o legítimo interesse do requerente
reside no direito de se imprimir uma efetiva lisura ao processo eleitoral e, em
consequência, uma eficaz representatividade sindical (artigo 8º da Constituição
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Federal). Logo, o fornecimento do nome, data de filiação e regularidade associativa
(inadimplência), são da essência do processo eleitoral e não atacam o direito à
privacidade.

Terceiro, e por fim, o art. 94 do Estatuto do SINPOL-SC assim
estabelece que os “candidatos de todas as chapas registradas poderão indicar
associados de sua confiança, para em comissão, sob a orientação do SINPOL-SC e da

”, pressupondo-se a necessidade do fornecimentoComissão Eleitoral, fiscalizar o pleito.
dos dados dos filiados às chapas concorrentes.

 

Desta forma, presente a probabilidade do direito da parte
requerente. O perigo de dano está caracterizado pela proximidade das eleições, sem
que a Chapa da parte requerente consiga apresentar suas propostas aos filiados, nem
indicar corretamente os fiscais que atuarão no dia das eleições.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do artigo 300 do
CPC autorizadores da tutela de urgência.

Por outro lado, o pedido da parte requerente para indicação de
dois mesários, para cada uma das 31 urnas, não encontra respaldo no Estatuto do
sindicato/réu, tendo em vista o disposto no art. 96, caput e § 1º (ID. ac9aaab, p. 9):

“Art. 96 A Comissão Eleitoral nomeará, por ato escrito, mesários
para cada local de votação, que entre si escolherão um coordenador.

§ 1º O número mínimo de mesários por local de votação deverá
ser de 2 (dois) mesários;”

Portanto, cabe à Comissão Eleitoral efetuar a nomeação dos
respectivos mesários, razão pela qual indefiro a tutela pretendida, no particular.

Pelo exposto, defiro em parte a tutela provisória de urgência, 
determinando que o réu SINPOL-SC:

a) efetue o fornecimento da lista geral de filiados votantes e da
lista de votantes regionais por urna à parte requerente, contendo endereço eletrônico
de e-mail e telefone de cada um deles;

b) efetue o credenciamento de pelo menos 31 fiscais indicados
pela Chapa 2, um para cada urna, no prazo de 48 horas após a parte requerente
apresentar as indicações;
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c) proceda o adiamento da eleição para o dia 22.04.2022, no
mesmo horário anteriormente previsto, ou seja, das 8h às 17h.

Os cumprimentos das obrigações constantes nas alíneas “a” e “c”
deverão ser comprovados nos autos, no prazo de 48 horas, sendo que o cumprimento
da obrigação constante na alínea “b”, deverá ser comprovado nos autos no prazo de 48
horas após a parte requerente apresentar as indicações, sob pena de multa de R$
100.000,00 por obrigação descumprida, a qual será revertida a uma instituição de
caridade a ser oportunamente escolhida, sem prejuízo de majoração.

Intime-se a parte requerida, com urgência, por oficial de justiça.

 

APRESENTAÇÃO DE DEFESA

Considerando o Ato Nº 11/GCGJT, cite-se a ré, querendo,
apresentar contestação com documentos, diretamente no PJe, no prazo de 15 dias
úteis, sob as penas de revelia e confissão previstas nos artigos 844 da CLT e 335 do CPC.

Caso a reclamada tenha interesse na conciliação deverá no
mesmo prazo de 15 dias úteis requerer a inclusão do processo em pauta de
conciliação, situação em que será observado o rito da Portaria Conjunta n. 03 do Fórum
Trabalhista de Florianópolis (sem necessidade de apresentação prévia de defesa e
documentos).

Apresentada defesa, contendo preliminares ou acompanhada
de documentos, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo de 15 dias
úteis.

FLORIANOPOLIS/SC, 22 de março de 2022.

LUCIANO PASCHOETO
Juiz(a) do Trabalho Titular
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