
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 03ª REGIÃO
Gabinete da 1ª Vice-Presidência
CauInom 0011278-33.2016.5.03.0000
REQUERENTE: ADRIANA PATRICIO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA VIANA
FRANCA, JULIO CEZAR FERREIRA
REQUERIDO: GENILSON SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA, SINDICATO
DOS OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, PAULO ALBERTO RISSO DE SOUZA

Vistos.

O primeiro requerido, Genilson Socorro Gomes de Oliveira, apresenta agravo regimental para obter a
revogação da liminar concedida, dentre outros argumentos, pelos desvios de valores praticados pelos
requerentes com a participação de Collem Construtora Mohallem Ltda., nos moldes seguintes:

"O que querem impedir a qualquer custo é a posse, não só do Requerido, mas de
qualquer pessoa que não pertença ao seu grupo político e que não abafe os possíveis
escândalos e desvios da gestão anterior.

Isto porque houve desvios de finalidade na aplicação dos valores geridos pelo
RECOMPE, que deveriam ser repassados aos cartórios, como ressarcimentos pelos atos
gratuitos e foram GRAVEMENTE desviados para outras finalidades, sem falar nos
possíveis superfaturamentos de obras e serviços e no possível enriquecimento ilícito.

E o 2º Réu não fez isto sozinho, a Presidente da Comissão Gestora, Sra. Adriana Patrício
dos Santos, Autora da presente ação, assinou autorizações de liberação de valores,
inclusive para compra e construção da sede, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), sem licitação ou qualquer tipo de concorrência e que foi construída pela
Collem Construtora Mohallem LTDA, documento já anexado aos autos principais pelo
ex-interventor e que se junta novamente. Não esquecendo que todos os Autores estão
envolvidos em possíveis irregularidades por terem feito parte da diretoria nas gestões
anteriores. Esse o verdadeiro motivo que causa inquietação se a Chapa Renovação for
eleita. Nunca se preocuparam com legitimidade do ex-Presidente que era eleito com
manobras as mais inescrupulosas possíveis, como abaixo narraremos e já demonstrado
nos autos principais." (id 618c92c, pp. 4/5)

O primeiro requerido anexa a este processo cautelar, juntamente com outros documentos, contratos
celebrados com Collem Construtora Mohallem Ltda., extraídos de outra ação judicial, conforme
demonstram os registros de assinatura do PJe.

A suspeita lançada em relação ao contrato celebrado com Collem Construtora Mohallem Ltda. constitui
fato novo para esta 1a. Vice-Presidência, somente noticiada pelo primeiro requerido no agravo regimental
que ora se aprecia.

Para preservar a higidez do processo, de ofício, declaro-me suspeito para atuar nesta ação cautelar, nos
moldes do art. 145, §1º, do CPC.

P. e i.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2016

RICARDO ANTÔNIO MOHALLEM

Desembargador 1º Vice-Presidente
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