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Poder Judiciário da União 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS  
 
7VARCIVBSB 
7ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0709580-09.2021.8.07.0001

Classe judicial: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO 
E DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DF-SINDJUS/DF

REQUERIDO: ANTENNAS BUSINESS INSIGHTS SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA, WHD PESQUISA E ESTRATEGIA LTDA

 

Nome: ANTENNAS BUSINESS INSIGHTS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 
Endereço: Rua George Ohm, 12901, Cidade Monções, SÃO PAULO - SP - CEP: 04576-020 
Nome: WHD PESQUISA E ESTRATEGIA LTDA 
Endereço: SHS Quadra 6 Conjunto A Bloco E, 724, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70316-902 

 

DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO

            Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por SINDICATO DOS TRABALHADORES 
DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL – 
SINDJUS/DF em face de a ANTENNAS BUSINESS INSIGHTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA e WHD PESQUISA E ESTRATÉGIA LTDA.

             Em síntese, afirma que seus sindicalizados estão recebendo uma “pesquisa de mercado” promovida 
pelas rés a partir do banco de dados do sindicato, informações estas de cunho sigiloso e não fornecidas pelo 
autor. Nada obstante, foi utilizado o timbre o SINDJUS-DF para “legitimar” a pesquisa, o que tem causado 
transtorno aos sindicalizados e ao autor, em especial diante da iminência da eleição da nova administração.

            Segundo consta na inicial, nenhuma das empresas rés foi contratada pelo autor para realizar a 
“pesquisa de mercado”, tampouco foram autorizadas a utilizar o nome do sindicato, muito menos os dados 
sigilosos dos sindicalizados.

             Da análise da pesquisa mencionada (ID 87154387), o que me parece é que as rés foram 
encomendadas para fins eleitorais, em especial porque algumas perguntas foram formuladas com um 
implícito tom crítico ao corpo diretivo do sindicato, a exemplo: “O Sindjus comprou uma nova sede. De 0 a 
10, essa deveria ser uma prioridade do Sindicato?” ou “Quais as principais críticas negativas que você tem 
em relação à desfiliação da Fenajufe?” Ainda, foram listados nomes de sindicalizados, com a pergunta 
sobre a intenção de voto. E isso sem que estejam formadas as chapas.

              Se os dados não foram fornecidos pelo sindicato autor, como argumenta, foram obtidos 
ilegalmente. Se não houve contratação, as rés utilizam o nome do demandante sem sua autorização e com 
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aparente objetivo espúrio.

             Para afastar a aparente ilicitude, as rés deverão apresentar em juízo o contrato firmado com o réu. 
Até lá, vislumbro a probabilidade do direito do autor, bem como o risco na demora do provimento 
jurisdicional, diante da proximidade da eleição sindical.

              Portanto, defiro o pedido liminar para determinar que as rés se abstenham de enviar a 
“pesquisa de mercado” impugnada (ID 87154387), bem como de utilizar o banco de dados nome e 
logotipo do SINDJUD-DF até ulterior decisão. Para garantir o cumprimento desta, fixo multa de R$ 
10.000,00 por envio realizado aos sindicalizados do autor a partir do recebimento da intimação.

             Designe-se audiência de conciliação.

              Cite-se e intime-se.

 Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do 
CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente 
de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Confiro a esta decisão força de mandado.

 

BRASÍLIA-DF, 24 de março de 2021 20:35:48.

PEDRO MATOS DE ARRUDA

 Juiz de Direito Substituto
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