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JUSTIÇA ELEITORAL
 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR 

 
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600205-73.2020.6.16.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
REQUERENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES, #-ARAUCÁRIA PARA TODOS 45-PSDB / 14-PTB / 19-PODE,
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ARAUCARIA/PR DO PODEMOS, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
- PTB
Advogados do(a) REQUERENTE: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - PR79260, MARCIO RODRIGO ANTUNES -
PR72646, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR89158, CRISTIANNE
MARIA GONZAGA NATAL - PR21583, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984
 
 
 
 

 

SENTENÇA
 
 

                           Vistos, etc.

                          Tratam-se de impugnações (AIRC) apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
Coligação “Com Trabalho é Possível Construir Uma Feliz Cidade” – Cidadania/Republicanos/PSD/PL e pelo
candidato Venicio Koaski Primo em face do pedido de registro de candidatura de ALBANOR JOSÉ
FERREIRA GOMES ao cargo de prefeito municipal de Araucária, pela Coligação  Araucária Para Todos, nas
eleições de 2020.

 

                            DA IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL.

                           Alega, em suma, que a Mega Cred Administradora de Bens e Participações Ltda, no ano de
2001 ajuizou pedido de concordata, sendo decretada a falência em 2003. Em 19/05/2003 foi deferido o pedido
de extensão dos efeitos da falência às demais empresas do grupo, foi declarada a desconsideração da
personalidade jurídica da Mega Cred e de todas as empresas relacionadas e a quebre de sigilo bancário dos
sócios (mov. 1.489 – autos 0000222-04.2001.8.16.0004).

                          Salienta que o impugnado teve uma sequência de registros de candidatura indeferidos, a
começar por 2004, com base na inelegibilidade prevista o artigo 1º, inciso I, alínea “i”, da Lei Complementar
64/90, sendo que em 2005 ajuizou ação ordinária em desfavor da Massa Falida Mega Cred Consultoria
Financeira Ltda (autos 0000635-75.2005.8.16.0004), na qual requereu o reconhecimento de que não praticou
atos de administração e gestão, e a exoneração de sua responsabilidade em relação ao que poderia decorrer da
prática de atos de administração e gestão lesivos a terceiros ou à sociedade.
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                         Relata que em maio de 2008 foi proferida sentença acolhendo os pedidos de Albanor, sentença
que foi utilizada como tese de defesa neste processo de registro de candidatura de 2020. Além disso, no ano de
2008 o impugnado novamente requereu seu registro de candidatura para a Prefeitura de Araucária, o que foi
deferido mediante liminar.

                        Destaca que no ano de 2012 Albanor teve seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal
Regional Eleitoral, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea “i”, da Lei Complementar 64/90.

                        Ressalta trechos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Destacou que o TSE pontuou que a
ação revocatória não apenas tornou os bens do recorrente indisponíveis, como reconheceu a participação de
todos em um esquema que visava favorecer a impugnado, com a confusão de empresas, mediante fraude para
dissolver a empresa e afastá-lo dos atos de gerência, motivo pelo qual foi mantida a inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea “i”, da Lei Complementar 64/90.

                       Menciona que embora a ação revocatória tenha sido extinta, oportuno dizer que a
indisponibilidade de bens do impugnado ainda se mantém. Inclusive em 2015 houve interposição de Agravo de
Instrumento pelo impugnado Albanor (AI 1232245-1) contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de
avaliação e designados leilões dos bens arrecadados e pertencentes aos seus sócios, verificando que o
impugnado não foi desonerado da sua obrigação junto aos credores da massa falida, tanto que seus bens
continuam bloqueados.

                  Destaca que no ano de 2017 a esposa do impugnado, Uriema Rita Ehlke Gomes, necessitou ajuizar
pedido incidental nos autos 0000469-77.2004.8.16.0004 para salvaguardar a meação do patrimônio em comum
que possui com o impugnado, e desta forma, verifica-se, ainda mais, que os bens do impugnado estão servindo
para satisfação do crédito, ou seja, evidenciando a manutenção da responsabilidade do impugnado.

                  Relata que no ano de 2019, sob o mesmo fundamento, de salvaguardar parte do patrimônio, Albanor
José Ferreira Gomes e Uriema Rita Ehlke Gomes, em petição incidental nos autos 0000469-77.2004.8.16.0004,
reiteraram que fosse observada a reserva da meação proveniente de bens imóveis objeto de futura arrematação.

                   Afirma que, considerando que a ação de falência continua em trâmite e que a indisponibilidade de
bens persista, verifica-se que o impugnado mantém-se inelegível pelo que dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “i”
da Lei Complementar 64/90.

                   Esclarece que embora o impugnado faça argumentações sobre a extinção da ação revocatória, o que
o tornaria passível de ser elegível, necessário pontuar que a ação somente foi extinta em razão da desistência do
autor. Ainda que o impugnado sustente que sua situação teria mudado em razão da extinção da ação em 2017,
verifica-se que o que motivou a extinção da referida ação foi o de justamente o fato dos efeitos da falência terem
abrangido todas as empresas do grupo Mega Cred e a desconsideração da personalidade jurídica delas, não
havendo modificação da sua situação desde 2012, quando da decisão do TSE.

                   Por fim, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência das
impugnações e pelo indeferimento do registro de candidatura de Albanor José Ferreira Gomes.

 

                             DA IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA POR VENICIO KOASKI
PRIMO.

                          Alega, em suma, que o candidato se encontra inelegível, tendo vista que responde pela
liquidação judicial da massa falida de empresas de operação de crédito, onde atuava como sócio administrador
no ano anterior ao da decretação da liquidação judicial.                   
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                          Salienta que o impugnado fazia parte do Grupo Mega Cred, composto por diversas sociedades
empresárias, com sociedade desde administradora de bens até agência de turismo (DTVM, Administradora de
Bens e Participações e Fomento Mercantil, demonstrando a existência de uma confusão patrimonial entre as três
empresas, tendo em vista a triangulação dos valores captados no mercado.

                         Afirma que o impugnado era sócio do grupo e se retirou do quadro societário em 21/11/2000,
sem autorização do Banco Central e da Comissão Mobiliária de Valores e em seguida em 10/12/2001 o juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba deferiu pedido de concordata da administradora de bens e a convolou em
falência em 31/01/2003.

                        Na data de 05/02/2003, no decorrer da apuração das denúncias feitas pelos credores, procedeu-se
à alteração contratual para incluir o nome do impugnado como sócio administrador, sendo realizada a
distribuição de R$ 385.000,00 para cada sócio

                        Aduz que no dia 09/05/2003 foi deferido o pedido de extensão dos efeitos da falência às demais
empresas do grupo, sendo que o Sr. Albanor estava na condição de sócio administrador.

                       Menciona que nas eleições de 2004, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento  do recurso
especial eleitoral 23.477, indeferiu o registro de candidatura do ora impugnado, tendo como base a
inelegibilidade.

                      Relata no ano de 2008 o Sr. Albanor teve seu registro deferido, em razão da concessão de medida
liminar pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba.

                      No pleito eleitoral de 2012, o impugnado teve seu registro indeferido pelo TRE/PR, tendo em vista
que restou demonstrada a fraude na tentativa de garantir a sua elegibilidade.

                       Alega que o impugnado ainda não se desincumbiu do ônus e continua sendo responsabilizado por
estar na condição de sócio administrador nos 12 meses anteriores ao da decretação da liquidação.

                      Afirma que Albanor José Ferreira Gomes se encontra na condição  do art. 1º, inciso I, alínea “i”, da
Lei Complementar 64/90, uma vez que não se desincumbiu do ônus e continua sendo  responsabilizado por estar
na condição de sócio administrador nos 12 meses anteriores ao da decretação da liquidação.

                     Requer, desta forma, o indeferimento do registro de candidatura de Albanor José Ferreira Gomes.

 

                    DA IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA PELA COLIGAÇÃO “COM
TRABALHO É POSSÍVEL CONSTRUIR UMA FELIZ CIDADE”.

                     Alega, resumidamente, que o Albanor José Ferreira Gomes era sócio e responsável pela
MEGACRED, grupo econômico responsável por estabelecimento de crédito que veio à falência nos anos 2.000,
deixando milhares de prejudicados e cujo processo falimentar segue sem desfecho, situação que mantém
inelegível em razão do disposto no art. 1º, inciso I, alínea i, da LC 64/90.

                    Salienta que o fato que no processo falimentar foi estranha a retirada do sócio Albanor José Ferreira
Gomes das outras empresas do Grupo Mega Cred, na medida que o impugnado, na maioria dos casos, cedeu
suas quotas remanescentes aos demais sócios a título gratuito.

                    Menciona que a única empresa que o impugnado permaneceu foi a Mega Cred Consultoria
Financeira Ltda, que por meio da oitava e nona alterações sociais, buscou eximir os sócios, incluindo o Sr.
Albanor, de serem responsabilizados pela Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86).
Por essa razão, o juízo falimentar, atendendo a pedido do síndico e depois de ouvir o Ministério Público, em
19/05/2003 estendeu a Falência para todas as empresas do Grupo Mega Cred, assim decreto a desconsideração
da personalidade jurídica, a fim de responderem os sócios pessoalmente pelos prejuízos causados.
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                 Aduz que dentre outras irregularidades, a Mega Cred operava no mercado financeiro sem a devida
autorização do Banco Central.

                 Destaca que a empresa MEGA CRED ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ajuizou pedido de concordata preventivo, perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba (autos 131/2001 –
número único 0000222-04.2001.8.16.0004), sendo que em 31/01/2003 após não conseguir cumprir com as
obrigações financeiras firmadas no acordo de concordata, a Mega Administração de Bens e Participações Ltda
teve a sua falência decretada pelo Poder Judiciário.

                Salienta que, em razão dos fatos apurados, especialmente as evidências de fraudes entre as empresas
do Grupo Mega Cred, o Banco Central do Brasil também propôs a liquidação extrajudicial de três empresas do
grupo, dentre as quais a Mega Cred Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, da qual o impugnado era
formalmente sócio administrador.

               Relata que conforme a cláusula sexta da nona alteração contratual, datada de 03/02/2003, esclarece que
a sociedade era gerida e administrada individualmente pelos sócios quotistas João Lincoln Ferreira Gomes,
Albanor José Ferreira Gomes e Rodrigo Pereira Gomes Junior, demonstrando que o impugnado exercia função
de direção e administração em período contemporâneo à decretação da extensão da falência, sendo também
responsável pelos atos de gestão que culminaram na quebra da empresa integrante do grupo econômico Mega
Cred, incidindo, assim na hipótese de inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea i, da LC 64/90.

             Salienta que na ação ordinária de cobrança ajuizada por Thomas Ratdke contra a Mega Cred
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda foi declarada nos respectivos autos a responsabilidade de
Albanor pela quebra das empresas do Grupo Mega Cred, decisão com trânsito em julgado.

                Afirma que o impugnado já teve seu registro de candidatura indeferido em 2012 pelo reconhecimento
da incidência da hipótese de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea i, da LC 64/90, autos 250-
10.2012.6.16.0050.

               Finalizando relata que o processo falimentar continua em andamento onde estão sendo liquidados os
créditos extraconcursais e trabalhistas, bem como sendo feitas atualizações para o fim de iniciar o pagamento da
próxima classe de credores, não exonerando de responsabilidades contra o grupo econômico Mega Cred,
devendo ser declarado o indeferimento de candidatura do impugnado.

 

                         Notificada (Lc64/90, art. 64; Res. 23.455/15-TSE, art. 40), a parte impugnada contestou (id.
16372246), argumentado que não incide a causa de inelegibilidade suscitada.

                          Aduz que caso não seja acolhida a tese em relação a declaração de inconstitucionalidade do
artigo 1º, inciso I, alínea “i”, da LC 64/90, fixando o prazo máximo de inelegibilidade em 16 anos, afastando
então a suposta inelegibilidade considerando que o ato inicial que a ela deu origem até a presente data já se
passaram mais de 17 anos.

                           Salienta que na data de 10/12/2001 a Mega Cred Administradora de Bens e Participações Ltda.
Ajuizou pedido de concordata perante o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas do Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (autos 0000222-04.2001.8.16.0004) e que, embora
tenha sido sócio comum da sociedade, não exerceu cargo de gestão/administração/representação, tendo se
retirado em 21/11/2000.

                          Afirma que em 31/01/2003 foi decretada a falência da empresa e na data de 19/05/2003 os
efeitos da falência foram estendidos às demais empresas do grupo, dentre elas a Mega Cred Consultoria
Financeira Ltda., sucessora de Mega Cred Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., por sua vez
sucessora de Meta Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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                        Relata que em 2005 ajuizou ação ordinária em desfavor da Massa Falida da Mega Cred
Consultoria Financeira Ltda, onde foi proferida sentença em 2008, julgando parcialmente procedente a ação para
o fim de “reconhecer (declarar) que o Autor ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES não praticou nenhum ato de
administração e gestão no período de vigência da empresa Mega Cred Distribuidora de Títulos e Valores
Imobiliários, exonerando-o de qualquer responsabilidade por atos lesivos à terceiros ou à sociedade praticados
pela citada empresa, observando-se, no restante, o que constou na fundamentação acima”.

                       Afirma que a decisão foi mantida pelo TJPR, sendo transitada em julgada em 2014.

                       Argumenta que em 14/10/2010 foi ajuizada ação de responsabilidade de administradores com
pedido liminar (autos 0015910-88.2010.8.16.0004), perante a 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a qual foi julgada extinta sem análise de mérito
em razão de estarem ausentes as condições da ação.

                    Alega que em 2008 seu registro de candidatura foi deferido e em 2012 embora tenha sido deferido
seu registro em primeiro grau, a sentença foi modificada pelo Tribunal Regional Eleitoral, o que foi mantido
pelo Tribunal Superior Eleitoral de forma equivocada, tendo como único fundamento a concessão de liminar de
indisponibilidade de bens concedida em ação revocatória.

                   Menciona que a mesma situação fática de 2008 mantém-se até a presente data, visto que a liminar
concedida em 5/11/09 na ação revocatória não mais subiste, visto que a parte autora requereu a extinção do feito
vez que houve desconsideração da personalidade jurídica das empresas do Grupo Mega Cred e todos os bens
particulares dos sócios foram arrecadados. Assim, a ação foi julgada extinta por falta de interesse de agir, tendo
transitado em julgado em 22 de novembro de 2016.

                   Argumenta que em relação a impugnação realizada pela Coligação “Com Trabalho é Possível
Construir uma Feliz Cidade”, o impugnado afirma que o prazo para a impugnação não foi  respeitado e afirma
que o processo falimentar já possui decisão que reconheceu que não praticou qualquer ato de
gestão/administração/participação em qualquer das empresas falidas, sendo que a decisão já transitou em
julgado.

                  Relata que foi reconhecido em dois processos que jamais exerceu atos de
gestão/administração/representação em qualquer das empresas envolvidas no processo de falência.

                  Afirma, ainda, que a sentença dos autos 0001320-96.2002.8.16.0001 que o condenou solidariamente
com os demais réus ao pagamento de valores a pessoa de Thomas Ratdke, não versa sobre eventual ato de gestão
praticada na empresa porque a condenação adveio de sua condição de sócio.

                 Finaliza requerendo o deferimento do seu registro de candidatura.

                 Em razão da matéria comportar julgamento antecipado (NCPC, art. 355; Res. 23478/16, art. 2º),
vieram-me conclusos para sentença. É o relatório.

 

                               Passo a decidir                                                                                    .

                     

                         Inicialmente o impugnado alegou que a impugnação da Coligação “Com Trabalho é Possível
Construir uma Feliz Cidade” foi apresentada intempestivamente, afirmando que o edital foi publicado em
29.09.2020 e o prazo para a impugnação era dia 04.10.2020, sendo a impugnação foi juntada no dia 05/10/2020,
requerendo a desconsideração da referia impugnação.

                        Devemos salientar que tal alegação não procede uma vez que na certidão de movimentação
(12343650), constou “Certifico quem em 05/10/2020, promovi a juntada da certidão emitida pelo Tribunal
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Superior Eleitoral atestando a indisponibilidade do sistema PJE na data de 04/10/2020 a fim de atender à
determinação do Ofício-circular nº 93/2020 PRESID/CRE/PR”. Considerando, ainda, que houve duplicidade no
processo de registro de candidatura de Albanor José Ferreira Gomes, e podemos observar que nos autos nº
0600203-06.2020.6.16.0050 ocorreu a juntada das duas impugnações na data de 04/10/2020, no sistema PJE.

 

                          DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

                      Para o cidadão exercer o direito de ser votado, a legislação pátria estabelece condições
constitucionais e legais. Segundo o artigo 14 parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988, são condições de
elegibilidade: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o
domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima exigível, a alfabetização, as especiais
para militares, a indicação pelo partido em convenção e a desincompatilibilização.

 

                          A Lei Complementar n. 64/90, no seu artigo 1º, inciso I, alínea “i” diz que: “Art. 1º São
inelegíveis: I – para qualquer cargo: “[...]” i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou
seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam
exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração
ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade (...)”

 

                        Por consequência, o candidato não pode incorrer em nenhuma das causas de inelegibilidade, isto
é, hipóteses restritivas do acesso do cidadão à participação nos órgãos governamentais e, logo, do exercício da
capacidade eleitoral passiva. As inelegibilidades podem ser constitucionais (CF, art. 14, §4º a 7º) e
infraconstitucionais (CF, art. 14, § 9º e LC64/90, art. 1º).

                       

                        Enquanto as condições de elegibilidade devem estar presentes para o pretenso  candidato
concorrer, as causas de inelegibilidades devem estar ausentes para ocorrer a disputa.

 

                        Desta forma, tanto no julgamento do pedido de registro de candidatura, quanto na ação de
impugnação, o juiz eleitoral formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando os motivos do
convencimento (LC 64/90, art. 7º, e Res. 23.455/15-TSE, art. 51).

 

                          No caso dos autos, cuida-se de ação de impugnação (AIRC) apresentada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, Coligação “Com Trabalho é Possível Construir uma Feliz Cidade” e pelo candidato
Venicio Koaski Primo em face do pedido de registro de candidatura de ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ao cargo de prefeito municipal de Araucária, pela Coligação  Araucária Para Todos, nas eleições de 2020.

No caso em tela podemos salientar que faziam parte do grupo econômico seis empresas:

1. Mega Cred – Adminstração de Bens e Participações Ltda;

2. Mega Cred – Comercial, Importação e Exportação Ltda;

3. Mega Cred – Assessoria de Marketing Ltda;
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4. Mega Cred Consultoria Financeira Ltda;

5. Mega Cred – Fomento Mercantil Ltda e;

6. Mega Cred – Viagens, Serviços Ltda.

 

A Mega Cred Administração de Bens e Participações Ltda, em 2001 ajuizou pedido de concordata preventiva
perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, sendo que em 2003 foi decretada a sua falência. Em seguida,
em 19 de maio de 2003 foi deferido pedido de extensão dos efeitos da falência em relação às demais empresas
do grupo econômico, sendo declarada a desconsideração da pessoa jurídica da Mega Cred e de todas as
empresas relacionadas respondendo os sócios pessoalmente pelos prejuízos causados (mov. 1933617 (autos
0000222-04.2001.8.16.004, mov. 1248531).

Em razão disso, no ano de 2004 o impugnado teve seu registro de candidatura indeferido, com base no art.1º,
inciso I, alínea “i”, da LC 64/90.

Alega o impugnado que no ano de 2005 ingressou com ação ordinária em face da Massa Falida Mega Cred
Consultoria Financeira Ltda (mov. 19333617 – autos 0000635-75.2005.8.18.0004) onde pleiteou o
reconhecimento de que não praticou atos de administração e gestão lesivos a terceiros ou à sociedade.

 

Contudo, o Sr. Albanor no mesmo ano de 2008 novamente requereu seu registro de candidatura para o cargo de
Prefeito de Araucária, sendo deferido unicamente em razão da concessão de medida liminar pela 1ª Vara da
Fazenda Pública de Curitiba.

 

O impugnado enfatiza em suas alegações que em 2008 foi proferida sentença que o exonerou o de qualquer
responsabilidade por atos lesivos à terceiros ou à sociedade praticados pela empresa Mega Cred Distribuidora de
Títulos e Valores Imobiliários (mov. 16374220), porém os motivos que garantiram a candidatura do Sr. Albanor
não subsistem mais, uma vez que em 2012 teve seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional
Eleitoral, sendo a decisão mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral, em razão do artigo 1º, inciso I, alínea “i”, da
Lei Complementar 64/90.

 

O ilustre representante do Ministério Público salientou (mov.19329788): “(...) O indeferimento do pedido de
registro de candidatura de Albanor teve como ponto fulcral, tanto pelo Tribunal Regional Eleitoral, como pelo
Tribunal Superior Eleitoral, a existência de fraude e a indisponibilidade de bens do impugnado (...)”.

 

Conforme consta na movimentação 12484543, nos contratos sociais da empresa, principalmente na cláusula
sexta da Nona Alteração Contratual (03/02/2003) – “A sociedade será gerida a administrada individualmente
pelos sócios quotistas Srs. JOÃO LINCOLN FERREIRA GOMES, ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES e
RODRIGO PEREIRA GOMES JUNIORA, já anteriormente qualificados, na qualidade de Gerentes, dispensados
de caução”, caracteriza que o impugnado exercia função de direção e administração na Mega Cred Consultoria
Financeira Ltda, em período anterior à decretação da falência.

 

Nas impugnações do Ministério Público Eleitoral e do candidato Venicio Koaski Primo foram transcritos trechos
da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da Douta Ministra Luciana Lóssio (Recurso Especial Eleitoral nº 250-
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10.2012.6.16.0050) que entendo serem importantes, também salientar:

 

“RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. LC 64/90, RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012.
PREFEITO.INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. LC Nº 64/90, ART. 1º, i, i. CONSTITUCIONALIDADE.
LIMINAR.AFASTAMENTO. EFEITOS. DECISÃO. POSTERIOR. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou a constitucionalidade da alínea i
do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90.2. Não cabe reexame de fatos e provas nesta instância recursal, a teor das
súmulas nos 7/STJ e 279/STF.3. Na espécie, o candidato incorre na inelegibilidade prevista no art.1º, i, i, da LC
nº 64/90, porquanto, embora elegível em eleição anterior, em razão de liminar que afastava a referida
inelegibilidade, por decisão posterior, retornou à sua condição originária.4. Recurso especial desprovido. (TSE
- REspe: 25010 PR, Relator: Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Data de Julgamento:
17/12/2012, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/12/2012).

“[...] Em 2004, no REspe n° 23.477, de relatoria do Ministro Carlos Velioso, o recorrente teve seu registro de
candidatura indeferido, em razão da reconhecida inelegibilidade do art. 1, I, i, da LC no 64/90. Já em 2008, no
REspe nº 34.115, rel. Min. Arnaldo Versiani, obteve o deferimento de sua candidatura, em razão de liminar, de
29.5.2008, nos autos da Ação Declaratória nº 2438/05, anterior ao pedido de registro, que o isentava da prática
de atos de direção ou de administração da empresa falida, afastando, portanto, a inelegibilidade em
questão. Nos presentes autos, sobrevém a notícia de ajuizamento, pela massa falida da Mega Cred Consultoria
Financeira Ltda., de ação revocatória (n°2474109), na qual concedida tutela antecipada, para tornar
indisponíveis os bens do ora recorrente, em face da existência de um "esquema visando favorecer Albanor, com
a confusão de empresas, mediante fraude para dissolver a empresa e afastá-lo dos atos de gerência (...)"( fl.
424).

Indaga-se: o decisum proferido na ação revocatória alterou a situação jurídica do candidato, reconhecido
elegível por esta colenda Corte em 2008? Bem, o acórdão regional, por unanimidade de votos, considerou o
recorrente inelegível, por entender que a decisão na ação revocatória alterou a sua situação jurídica (...) Logo,
diante do quadro fático delineado pelos acórdãos recorridos, entendo que a situação jurídica do candidato,
aferida em 2008, de fato, sofreu alteração. É sabido que a inelegibilidade da alínea i pressupõe a existência de
efeitos válido se operantes do próprio decreto de falência em relação a atos praticados por quem exerceu
cargo ou função de direção, administração ou representação. Ou seja, essa inelegibilidade se preocupa com a
eventual responsabilidade daquele que teria sido o causador do estado falimentar do estabelecimento de
crédito, financiamento ou seguro, exatamente por haver exercido cargo ou função de direção, administração
ou representação. E, no caso, tem-se que a decisão na ação revocatória não apenas tornou os bens do
recorrente indisponíveis, como entendeu o Ministério Público Eleitoral, mas também - e essa é a parte mais
importante e que justifica a sua inelegibilidade -, "reconheceu a participação de todos em um esquema
visando favorecer Albanor, com a confusão de empresas, mediante fraude para dissolver a empresa e afastá-
lo dos atos de gerência, devendo ser mantida a nota de inelegibilidade prevista no art. 1, inciso I, alínea "i",
da LC 64/90."(fI. 424). Como reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral, a justificativa para tornar os
bens do recorrido indisponíveis não foi a sua mera atuação como sócio comum, mas sim, repito as palavras
do regional, a existência de "fraude onde Albanor tinha função de sócio gerente, em empresa em liquidação
não finda", assim "não há como se afastar a inelegibilidade neste momento." (fls. 371).(Grifo nosso).

 

Ainda:

Logo, diante do quadro fático delineado pelo Regional, forçoso reconhecer que incide sobre o recorrente a
responsabilidade sobre a sociedade Mega Cred Consultoria, integrante do grupo Mega Cred, em processo de
liquidação judicial, até porque é fato incontroverso que foi sócio gerente da referida empresa (Mega Cred
Consultoria), como admitido pelo recorrente nas próprias razões recursais (fl. 441), o que atrai a
inelegibilidade do art. 1, I, i, da LC nº 64/90. Ademais, a questão foi amplamente debatida na instância
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ordinária, com três julgamentos, nos quais se apreciaram detidamente todos fatos e provas, especialmente todas
as decisões judiciais que envolvem o caso, o que demanda, a meu ver, para se chegar à conclusão diversa da
alcançada pelo Regional, o necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado nesta sede
especial, como impõem as Súmulas nos7/STJ 2 e 279/STF. Do exposto, nego provimento ao recurso especial, e
mantenho a decisão regional que indeferiu o registro de candidatura de Albanor José Ferreira Gomes ao cargo
de prefeito do Município de Araucária/PR, para as eleições de 2012. É como voto.”. (Grifo nosso)

 

No presente julgado, como bem salientou o Ministério Público Eleitoral “( ... a ação revocatória não apenas
tornou os bens do recorrente indisponíveis, com reconheceu a participação de todos em um esquema que visava
favorecer  o impugnado, com a confusão de empresas, mediante fraude para dissolver a empresa e afastá-lo do
atos de gerência, motivo pelo qual foi mantida a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “i”, da Lei
Complementar 64/90 (...)”.

Além disso, o grupo de empresas da Mega Cred demonstrava confusão patrimonial, bem como a identidade de
sócios, não havendo definições claras entre elas, nem aos seus sócios o que caracteriza que todos os membros da
família que administravam se beneficiavam das fraudes ocorridas na empresa. 

A indisponibilidade de bens de Albanor José Ferreira Gomes permanece, senão vejamos:

Em data de 21 de maio de 2015 o impugnado interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação e designados leilões dos bens arrecadados e
pertencentes aos seus sócios (mov. 1929795).

 

Recentemente, em  12 de novembro de 2019 o impugnado e sua esposa ingressaram com pedido incidental nos
autos 0000469-77.2004.8.16.0004 (mov. 12188454), manifestando quanto a necessidade de exclusão do bem
imóvel declarado bem de família, com a intenção de ser reservada a meação correspondente a 50% do valor
proveniente dos respectivos bens imóveis objeto de futura arrematação.

 

Diante dos fatos, resta demonstrado que o Sr. Albanor ainda não se desincumbiu de sua obrigação junto aos
credores da massa falida e seus bens continuam bloqueados.

 

A responsabilidade do candidato pela liquidação judicial do grupo econômico ficou demostrada através do
processo de falência, sendo declarada a desconsideração de personalidade jurídica das empresas do grupo,
responsabilizando pessoalmente os sócios pelos prejuízos sofridos pelos credores da massa falida Grupo Mega
Cred.

Desta forma, verifica-se que o impugnado continua inelegível conforme expressa o artigo 1º, inciso I, alínea “i”,
da LC 64/90:

 Art. 1º São inelegíveis: I – para qualquer cargo: i) os que, em estabelecimento de credito , financeiro ou seguro,
que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido,
nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administrativa ou
representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade (grifei)”

 

Argumenta o impugnado que em razão da extinção da ação revocatória (mov. 16374235), não estaria entre as
hipóteses da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea “i”, da LC 64/90.
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Porém, devemos salientar que a extinção da ação revocatória ocorreu em razão da desistência do autor onde
constou: “(...) Trata-se de ação revocatória interposta pela Massa falida Grupo Megacred em face de diversos
sócios e uma das empresas do grupo.

A parte autora, ao ser intimada para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, informou
que não possui mais interesse vez que nos autos principais da falência já houve extensão dos efeitos da falência
para todas as empresas do grupo, inclusive a requerida Mega Cred Consultoria Financeira Ltda., bem como a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas do Grupo Megacred e todos os bens particulares dos
sócios foram arrecadados (...)”.

 

Diante dos fatos, ficou claro que o pedido de desistência da ação ocorreu em razão dos efeitos da falência
alcançarem todas as empresas do Grupo Mega Cred e a desconsideração da personalidade jurídica do grupo de
empresas.

 

Concluímos que a situação de inelegibilidade do candidato ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES não se
modificou desde 2012, quando da decisão do Tribunal Superior Eleitoral.

 

Finalizando, não prospera a alegação do impugnado no sentido de requerer a declaração de inconstitucionalidade
do disposto legal questionado, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral assentou a constitucionalidade da
alínea “i” do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar 64/90, conforme decisão:  

 

“0000250-10.2012.6.16.0050

RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 25010 - ARAUCÁRIA - PR

Acórdão de 17/12/2012

Relator(a) Min. Luciana Lóssio

Publicação:

PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/12/2012

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO.
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. LC Nº 64/90, ART. 1º, I, i. CONSTITUCIONALIDADE.
LIMINAR. AFASTAMENTO. EFEITOS. DECISÃO. POSTERIOR. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Esta Corte assentou a constitucionalidade da alínea i do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90.

2. Não cabe reexame de fatos e provas nesta instância recursal, a teor das súmulas nos 7/STJ e 279/STF.

3. Na espécie, o candidato incorre na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, i, da LC nº 64/90, porquanto, embora
elegível em eleição anterior, em razão de liminar que afastava a referida inelegibilidade, por decisão posterior,
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retornou à sua condição originária.

4. Recurso especial desprovido.

Decisão:

O Tribunal, por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto da Ministra Luciana Lóssio (relatora).

Partes:

RECORRENTE: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
 Advogado(a): ANDRÉ PAULINO MATTOS

 Advogado(a): FERNANDO NEVES DA SILVA
 Advogado(a): GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE

 Advogado(a): MARCELO BUZATO
 RECORRIDA: COLIGAÇÃO SEGURANÇA PARA MUDAR

 Advogado(a): AMANDA ANDRADE SOARES DA SILVA
 Advogado(a): FERNANDO MATHEUS DA SILVA

 Advogado(a): GUILHERME DE SALLES GONÇALVES
 Advogado(a): JOSÉ JOVAL CONCEIÇÃO

 Advogado(a): MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMÃO
 Advogado(a): MICHEL SALIBA OLIVEIRA

 Advogado(a): RODRIGO MAISTROVICZ LICHTENFELS

Indexação

(E/IJ),Incidência, inelegibilidade, (F), candidato, prefeito, ocupação, cargo, sócio-dirigente, instituição
financeira, liquidação, existência, irregularidade, dissolução, empresa, ação revocatória, reconhecimento, fraude,
(A), indeferimento, registro de candidato, ocorrência, alteração, situação jurídica, Eleições (2012).(JPR)

Voto Vencido

(E/IJ), Inocorrência, inelegibilidade, (F), candidato, sócio, empresa, atuação, qualidade, dirigente, (A),
impossibilidade, enquadramento, Lei de Inelegibilidade (1990), motivo, ocupação, cargo, direção,
caracterização, inconstitucionalidade.

Catálogo

El0327 - INELEGIBILIDADE - DIRIGENTE

El0327 - INELEGIBILIDADE - DIRIGENTE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO

Referência Legislativa:

LEG.: Federal LEI COMPLEMENTAR Nº.: 64 Ano: 1990 (LC64 - Lei de Inelegibilidade)
 Art.: 1 Inc.: 1 Let: i

LEG.: Federal SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Nº.: 279 Ano: 1963

LEG.: Federal SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA Nº.: 7 Ano: 1990

Ver Também:
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Vide: RESPE Nº: 25010 (ED-REspe) - PR, Ac. DE 29/05/2014, Relator(a) Min. Luciana Lóssio - Embargos de
declaração rejeitados. Inteiro Teor                      

                           Diante do exposto, não assiste razão o impugnado para afastar sua inelegibilidade, por força do
artigo 1º, inciso I, alínea “i”, da Lei Complementar 64/90.

                                   

                           ISTO POSTO, julgo procedentes as impugnações ajuizadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, Coligação “Com Trabalho é Possível Construir Uma Feliz Cidade” –
Cidadania/Republicanos/PSD/PL e pelo candidato Venicio Koaski reconhecendo a causa de inelegibilidade
versada nos autos, para o efeito de indeferir o registro de candidatura de ALBANOR JOSÉ FERREIRA
GOMES ao cargo de prefeito municipal de Araucária, pela Coligação  Araucária Para Todos, nas eleições de
2020.

                        Incabíveis, nas ações civis eleitorais, custas ou honorários advocatícios (TSE, Res. 23.478/16).

                        Publique-se. Registre-se e intimem-se.

                         Ciência ao Ministério Público Eleitoral.         

                        Oportunamente, arquive-se.

 

                        Araucária, 25 de outubro de 2020.

 

                       Maria Cristina Franco Chaves

                                Juíza Eleitoral

 

 

 

 

 

https://inter03.tse.jus.br/sjur-pesquisa/pesquisa/Inteiro%20Teor

