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COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE FILIADOS. 
VEDAÇÃO LEGAL. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS (LGPD). AUSÊNCIA DE 

FORNECIMENTO DE CONSENTIMENTO PELO 

TITULAR; AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

ESTATUTÁRIA. NOME. DADO PESSOAL. 
SINDICALIZAÇÃO DO SERVIDOR. DADO 

SENSÍVEL. 

 
 
 

I - CONSULTA FORMULADA 
 

O SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA-SINPOL-

SC solicita parecer jurídico sobre a possibilidade sobre a possibilidade do 

compartilhamento dos dados solicitados dentro das bases legais estabelecidas pela 

LGPD: 

[...] 

O SINPOL-SC encontra-se em momento especial, processo eleitoral para a 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 

Recebemos de uma das Chapas concorrentes à Diretoria Executiva do 
SINPOL-SC, por intermédio da Comissão Eleitoral, pedido para fornecimento 
de lista de associados ao sindicato. 

Considerando que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (Lei 
13.709, de 2018) registra uma subcategoria de dados pessoais que é 
denominada de dados pessoais sensíveis que, por sua relevância e 
importância, demandam maior proteção, e dentre eles figuram a filiação a 
uma entidade sindical, considerando também a necessidade da entidade 
sindical estar sempre alinhada às demandas legais, cumprindo, fazendo 
cumprir, como também servir de modelo a todos, SOLICITO parecer jurídico 
sobre a possibilidade do compartilhamento dos dados solicitados dentro das 
bases legais estabelecidas pela LGPD. 

[...] 

A consulta será respondida com base no ordenamento jurídico vigente. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, é importante destacar que a Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei Federal nº 13.709/2018) tem como principal objetivo proteger os direitos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
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fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural, conforme se extrai do artigo 1º da referida lei: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade 
da pessoa natural. 

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse 
nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

A lei define o que são dados pessoais e explica que alguns deles estão 

sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os dados pessoais sensíveis, 

atribuindo-lhes os seguintes conceitos por meio do artigo 5º: 

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada 
ou identificável; 

II - dado pessoal sensível: 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; 

O artigo 5º ainda prevê os seguintes conceitos: 

Art. 5º [...] 

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, 
considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 
ocasião de seu tratamento; 

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, 
estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou 
físico; 

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são 
objeto de tratamento; 

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais; 

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que 
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador; 

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar 
como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);      

IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador; 
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X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que 
se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração; 

XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no 
momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade 
de associação, direta ou indireta, a um indivíduo; 

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela 
qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para 
uma finalidade determinada; 

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, 
mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados; 

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados 
em banco de dados, independentemente do procedimento empregado; 

XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais 
para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro; 

XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência 
internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento 
compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades 
públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses 
e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma 
ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes 
públicos, ou entre entes privados; 

XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do 
controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados 
pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos 
fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação 
de risco; 

XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta 
ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente 
constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em 
sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa 
básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico;   

XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por 
zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território 
nacional.    

Na LGPD, o consentimento do titular dos dados é considerado elemento 

essencial para o tratamento, regra excepcionada nos casos previstos no art. 11, II, 

da Lei, nos seguintes termos: 

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer 
nas seguintes hipóteses: 

[...] 

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for 
indispensável para: 

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
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b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou 
regulamentos; 

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 
possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; 

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, 
administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de 
setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; 

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou  

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de 
identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso 
de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais. 

Logo, é possível afirmar que partir da vigência da LGPD, passou a ser 

obrigatório o especial tratamento de dados particulares. 

Importante destacar que, dados pessoais são todos aqueles relacionados 

à pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, dados pessoais são todos 

aqueles que podem identificar uma pessoa. 

Segundo o Ministério Público Federal:  

[...] É considerado dado pessoal qualquer informação que permita identificar, 
direta ou indiretamente, uma pessoa que esteja viva, tais como: nome, RG, 
CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, 
localização via GPS, retrato em fotografia, prontuário de saúde, cartão 
bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências 
de lazer; endereço de IP (Protocolo da Internet) e cookies.1 

Por outro lado, conforme citado anteriormente, os dados sensíveis são 

claramente conceituados na legislação como 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. 

Logo, dados sobre a sindicalização dos policiais civis de Santa Catarina, 

são considerados sensíveis. 

 
1 Disponível em http://www.mpf.mp.br/servicos/lgpd/cidadao <acessado em 06/03/2022>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
http://www.mpf.mp.br/servicos/lgpd/cidadao
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Até o presente momento deste parecer, foi possível concluir que a LGPD 

confere proteção especial aos dados pessoais, sendo o nome um dado pessoal, e aos 

dados sensíveis, sendo a sindicalização do servidor um dado sensível. 

Ainda, foi possível concluir, com base na legislação, que os sócios do 

SINPOL-SC são os titulares dos dados, enquanto o SINPOL-SC é o controlador dos 

dados, e, por fim, que a listagem dos sócios constitui o banco de dados. 

Logo, apenas com autorização específica e destacada poderiam ser 

repassadas tais informações. 

Contudo, a ficha de filiação não possui autorização específica e destacada 

de compartilhamento de dados, conforme se extrai do exemplo abaixo: 
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Assim, acerca do mero compartilhamento de dados pessoais e dados 

pessoais sensíveis, a legislação prevê, respectivamente: 

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas 
seguintes hipóteses:  

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; [...]  

 

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer 
nas seguintes hipóteses: 
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I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e 
destacada, para finalidades específicas; 

Ainda, sobre o consentimento acerca dos dados pessoais e dados pessoais 

sensíveis, a legislação prevê, respectivamente: 

• Dados pessoais: 

Art. 7º [...] 

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I 
do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados 
pessoais com outros controladores deverá obter consentimento 
específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa 
do consentimento previstas nesta Lei. 

[...] 

Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser 
fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação 
de vontade do titular. 

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de 
cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. 

§ 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi 
obtido em conformidade com o disposto nesta Lei. 

§ 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de 
consentimento. 

§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as 
autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão 
nulas. 

[...] 

§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V do 
art. 9º desta Lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque 
de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos 
em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da 
alteração. 

• Dados pessoais sensíveis: 

Art. 11. [...] 

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados 
pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao 
titular, ressalvado o disposto em legislação específica. 
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Conforme mencionado anteriormente, o consentimento do titular dos dados 

é considerado elemento essencial para o tratamento, havendo exceção nos casos de 

dados pessoais e dados pessoais sensíveis, respectivamente, nos seguintes termos: 

Art. 7º [...] 

§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste 
artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, 
resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei. 

 

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer 
nas seguintes hipóteses: 

[...] 

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for 
indispensável para: 

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

Assim, salvo se os dados se tornaram manifestamente públicos pelo 

próprio titular, ou salvo cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador, é indispensável o consentimento específico do titular. 

Ainda, importante destacar que no caso de dado sensível, que é justamente 

o objeto deste parecer, qual seja, a sindicalização de servidores, a única exceção 

cabível seria a disposta no artigo 11, II, “a”, nos restando averiguar se é indispensável 

para cumprimento regulatório do controlador. 

Ou seja, nos resta averiguar se há previsão estatuária, que substitua 

o consentimento do titular. 

O estatuto dispõe que uma das finalidades do SINPOL-SC é: 

Art. 2º [...] 

XIX – zelar pelo cumprimento das leis e acordos nos interesses dos 
associados. 

[...] 

Por fim, a eleição e o processo eleitoral são regulados pelos artigos 83 e 

103 do Estatuto do SINPOL-SC. 
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Nos referidos dispositivos, não há menção expressa acerca do 

compartilhamento de dados. Ou seja, não há previsão estatutária que substitua 

o consentimento do titular no compartilhamento de dados pessoais sensíveis. 

Inclusive, mesmo após a apuração dos votos, os dados que podem ser 

compartilhados pela Comissão Eleitoral são: 

Art. 100 [...] 

I - número de sócios do sindicato; 

II - número de sócios aptos a votarem; 

III - número de votantes; 

IV - número de votos em branco e nulos; 

V - número de votos válidos; 

VI - número de votos por chapa; 

VII - número de votos por Conselheiro Fiscal; 

 
Ou seja, mesmo após a finalização do processo eleitoral, o Estatuto do 

SINPOL-SC protege a identidade de seus sindicalizados, divulgando, tão somente, o 

número de sócios do sindicato. 

Logo, a alternativa estatutariamente viável para a divulgação das 

plataformas de campanha e a preservação desses dados pessoais pode ser 

alcançada com a intermediação das informações pela própria comissão eleitoral, a 

quem cabe o controle e deferimento da inscrição das chapas, bem como a divulgação 

de seus membros em local determinado no estatuto (artigo 90 do Estatuto do SINPOL-

SC). 

Inclusive, o estatuto do SINPOL-SC prevê ajuda de custo para divulgação 

dos membros e propostas (artigo 92 do Estatuto do SINPOL-SC). 

 Por fim, é importante frisar que o Controlador, no caso o SINPOL-SC é o 

responsável pelo tratamento de dados pessoais, sendo assim, responsável por 

eventuais danos causados, conforme previsto no artigo 42 e seguintes da LGPD: 

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade 
de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, 
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individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados 
pessoais, é obrigado a repará-lo. 

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: 

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento 
quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou 
quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em 
que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão 
previstos no art. 43 desta Lei; 

II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do 
qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo 
nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei. 

§ 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular 
dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver 
hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de 
prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. 

§ 3º As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a 
responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas 
coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente. 

§ 4º Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os 
demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. 

[...] 

Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de 
observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele 
pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo pelo qual é realizado; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que 
foi realizado. 

Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da 
segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar 
as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano. 

Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações 
de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas 
na legislação pertinente. 

Logo, ante ao tratamento irregular do banco de dados, o Controlador tem o 

dever de reparação. 

 

III - CONCLUSÃO 

Assim, conclui-se que é ilegal o compartilhamento da lista de sindicalizados 

do SINPOL-SC por se tratar de dado pessoal sensível sem consentimento expresso, 
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específico e destacado dos sindicalizados autorizando o fluxo dos seus dados, sob 

pena de punição cível e administrativa dos responsáveis;  

Noutro norte, a interpretação do disposto no Estatuto do SINPOL-SC 

permite concluir que o SINPOL-SC oferece às chapas meios justos de divulgação de 

campanha, inclusive por meio de fornecimento de ajusta de custo e divulgação dos 

candidatos por meio da Comissão Eleitoral. 

É o parecer. 

Florianópolis, 06 de março de 2022. 

 

DEBORA NIEMEYER DE ANDRADE 
OAB/SC 61.604-B 

  
 


