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Gabinete do plantonista

Júlio Bernardo do Carmo

REQUERENTE: ADRIANA PATRICIO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA VIANA FRANCA, JULIO
CEZAR FERREIRA

REQUERIDO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, GENILSON SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA

 

Vistos, etc.

Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais -
RECIVIL, com sede à Av. Raja Gabaglia, n. 1670, 5º andar, Bairro Gutierrez, nesta Capital,
postula, em suma, em sede CAUTELAR, a manutenção da r. decisão do e. Desembargador Ricardo
Antônio Mohallem, que suspendeu as eleições do Sindicato, aprazadas para a data de hoje, 01.10.2016, às
09:30h. Vê passível de cassação a r. decisão proferida ontem, às 18:33h, pelo e. 2º Vice-Presidente deste
Tribunal, Des. Luiz Ronan Neves Koury.

Impende salientar, "ab initio", que estamos às vésperas das eleições municipais, que ocorrerão amanhã,
02.10.16. Conforme narra o peticionário, houve uma desmobilização com relação ao pleito marcado para
hoje, no Sindicato, o que é até presumível, frente, principalmente, às eleições municipais, quando os
cidadãos se deslocam para cumpir sua obrigação de votar.

Não houve tempo bastante para que fosse preenchido o requisito da "publicidade", aspecto de crucial
importância em matéria eleitoral.

A chapa, pelo que noticiam os autos, é ÚNICA.

A questão sindical passa, necessariamente, pelo crivo do art. 8º, I, da CR/88.
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De outro lado, não vislumbro qualquer prejuízo na realização das eleições em data posterior,
respeitando-se prazos estatutários e demais requisitos próprios, com prazo mínimo de 7(sete) dias entre a
publicação do edital e a realização das eleições.

Parece-me, ademais, que a realização de eleições no Sindicato em questão, com chapa única, poderá gerar
lesão grave e de difícil reparação, para não dizer impossível.

Ante o exposto, e em face da urgência que a matéria exige, restando, a meu sentir, demonstrada a
presença dos requisitos que ensejam a concessão da liminar pretendida ("fumus boni iuris e periculum in
mora"), e sendo patente o risco de irreversibilidade dos prejuízos narrados pelo autor da medida, acaso
mantidas as eleições aprazadas para esta data, nos termos da decisão do e. Desembargador 2º
Vice-Presidente, Des. Luiz Ronan Neves Koury  a CAUTELAR INOMINADA, suspendendo a, DEFIRO
decisão da douta Vice-Presidência, que autorizou a realização do pleito para a data de hoje, devendo o
SINDICATO-AUTOR cuidar de agendamento de novas eleições, com prazo mínimo de 7 (sete) dias entre
a publicação do Edital e a sua realização, nos termos do seu Estatuto.

Citem-se os réus para, querendo, contestem a medida, pelo prazo legal.

Intimem-se todas as partes, preferencialmente por telefone e através de Oficial de Justiça, desta decisão.

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2016, 09:00h.

CAMILLA GUIMARÃES PEREIRA ZEIDLER

Desembargadora Relatora - Plantonista
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