
 

 

 

  

Senhor Diretor Geral, 

 

Foi tomado conhecimento, por meio de notícias veiculadas na mídia de que o 

Sr. Douglas Borba, permanece na condição de membro titular do Conselho Fiscal da 

Centrais Elétricas do Estado de Santa Catarina S. A.- CELESC, por indicação do acionista 

majoritário, o Governo do Estado de Santa Catarina. 

É sabido que o Sr. Douglas Borba, ocupou até o dia 10/05/2020 o cargo de 

Secretário Estadual da Casa Civil do Governo de Santa Catarina, data em que pediu 

exoneração, sendo noticiado através de nota oficial que o motivo do afastamento se dava 

pela necessidade do ex-secretário cuidar de sua defesa na investigação da compra de 

respiradores, na qual tem o nome envolvido. 

Posteriormente, na data de 19/05/2020, o mesmo pediu a renúncia do mandato 

de vereador no município de Biguaçu, constando na notícia divulgada que o desligamento 

da atividade política era necessário para se dedicar às atividades privadas. 

Estes dois indicativos, num primeiro momento já encaminham a pertinência 

do afastamento do mesmo também da condição de representante do Governo Estadual no 

Conselho Fiscal da estatal, seja pelo rompimento do vínculo com a administração 

estadual, seja pelo desejo manifesto de se dedicar exclusivamente às atividades privadas. 

 

Aspectos Legais acerca da condição de Conselheiro Fiscal 

 

Segundo a Lei 13.303/2016, art. 26, os requisitos e impedimentos para a 

investidura como membro do Conselho Fiscal devem obedecer às previsões contidas na 

mencionada normativa e também os da Lei 6.404/76. Os requisitos estão previstos no já 

citado artigo 26, mas o dispositivo legal não apresenta impedimentos.  
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A Lei Federal 6.404/1976, no seu Capítulo XIII, trata do Conselho Fiscal das 

Sociedades Anônimas, quanto aos requisitos são os estabelecidos no artigo 162. Já o §2º 

do mesmo artigo dispõe que não podem ser eleitos para o conselho fiscal, além das 

pessoas enumeradas nos parágrafos do artigo 147, membros de órgãos de administração 

e empregados da companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge 

ou parente, até terceiro grau, de administrador da companhia. 

O artigo 147, §3º do diploma legal, por sua vez, traz que o conselheiro dever 

ter reputação ilibada. 

No âmbito da CELESC o seu Estatuto Social, o artigo 25, prevê entre as 

hipóteses de desligamento a destituição ad nutum, independente do tempo de mandato 

transcorrido. 

Também foi instituída no âmbito da estatal a Política Anticorrupção, tendo 

por base a Lei federal nº 12.846/2013, e atinge inclusive os conselheiros da empresa, com 

adesão mediante termo de compromisso. 

Ainda consta que foi aprovado pela Deliberação nº 63/2019, e pela Ata do 

Conselho de Administração de 18/07/2019, o Código de Conduta Ética da Celesc. Tal 

Código prevê sanções e penalidades, face o cometimento de práticas entre as quais as que 

são atribuídas ao Sr. Douglas Borba em Inquérito Policial, instaurado. 

 

As Práticas Atribuídas ao Sr. Douglas Borba 

 

Foi instituída uma força-tarefa composta pelo Ministério Público de Santa 

Catarina (MPSC), pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pela Polícia Civil que 

desencadeou a Operação 02 (oxigênio). 

Entre as ações empreendidas se destaca o cumprimento de mandados de busca 

e apreensão e sequestro de bens, face a investigação de crimes contra a administração 

pública corridos em processo de dispensa de licitação para aquisição emergencial pelo 

Estado de 200 respiradores para enfrentamento da covid-19, ao custo de R$ 33 milhões, 

pagos de forma antecipada, sem a exigência de qualquer garantia e sem as mínimas 

cautelas quanto à verificação da idoneidade e da capacidade da empresa vendedora. 

As investigações identificaram fraude no processo de aquisição dos 

respiradores, mediante um sofisticado esquema criminoso que envolveu a corrupção de 

agentes públicos, falsidade ideológica em documentos oficiais, criação de empresas de 

fachada administradas por interpostas pessoas e lavagem de dinheiro. 

Em Despacho da Desembargadora Vera Lucia Ferreira Copetti, na data de 

11/05/2020, nos autos n. 5010352-88.2020.8.24.0000, consta que se trata de prisão 



 

 

temporária (esta medida não foi concedida), busca e apreensão e bloqueio de bens 

formulado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e pela Polícia Civil do 

Estado de Santa Catarina, em face de oito pessoas, entre elas o Sr. Douglas Borba, em 

razão de suposta prática de crimes contra a administração pública, como peculato, 

corrupção ativa e passiva, e, possivelmente, lavagem de dinheiro, a depender do destino 

dado aos valores pagos pelo erário, além de delitos licitatórios. 

 

Sugestão de Medida Cautelar 

 

A situação relatada expõe a risco a imagem da empresa, bem como pode 

suscitar questionamentos acerca do correto funcionamento do Conselho Fiscal, eis que 

evidenciado o potencial descumprimento de requisito exigido para atuação de um de seus 

componentes. Tal situação se agrava dado a participação da CELESC, no mercado de 

capitais, estando sujeita a desvalorização de seu patrimônio. 

E ainda, tendo em vista que no tempo regular de tramitação deste processo a 

irregularidade que obsta a atuação do membro do Conselho Fiscal, continuará a ocorrer, 

sugerimos que, no exercício do poder geral de cautela conferido às Cortes de Contas, 

possa ser determinada medida cautelar para assegurar o cumprimento das normas legais, 

conforme a previsão regimental (art. 114-A, caput, do Regimento Interno),  

 

Do Encaminhamento 

 

De forma preambular, manifesta-se que na hipótese de concordância com a 

autuação do processo RLI sugerida, que, o mesmo, salvo melhor juízo, dada a identidade 

material seja designado à relatoria do Conselheiro Herneus de Nadal, que tem se voltado 

ao acompanhamento dos procedimentos durante a vigência da Lei 13.979/2020, atinentes 

em especial a aquisição por meio de Dispensa de Licitação dos Respiradores – Processo 

RLI 20/00179260, (situação que caracterizou a inclusão dos Sr. Douglas Borba no 

inquérito e no seu pedido de exoneração do cargo de Secretário da Casa Civil), além do 

processo RLI 20/00190825, que trata da verificação da adequação, integridade e 

segurança dos controles internos dos órgãos e setores envolvidos nas compras e 

contratações emergenciais realizadas pelo Estado, para combate à pandemia da COVID-

19. Nasce daí o entendimento acerca da estrita relação da matéria trazida na presente 

informação com os processos citados, ambos já de relatoria do Conselheiro Herneus de 

Nadal, o que possibilita a condução mais producente e efetiva da instrução dos processos. 

Assim sendo, o encaminhamento que se sugere para a presente demanda, é o 

de submeter a vossa Consideração a proposta de ser autuado processo específico de 

Inspeção – RLI, que consistirá na apresentação dos fatos acima narrados, e no 



 

 

encaminhamento de medidas que possam cessar de forma cautelar o exercício na 

condição de representante do governo estadual, como membro titular do Conselho Fiscal 

da Celesc S.A, do Sr. Douglas Borba, nos termos do art. 114-A, caput, do Regimento 

Interno deste TCE (Resolução nº TC-06, de 03/12/2001), até decisão posterior que 

revogue a medida ou até a decisão definitiva. 

Além disso o encaminhamento também poderá sugerir o conhecimento e 

manifestação do Governador do Estado, acerca da possibilidade do mesmo exercer sua 

prerrogativa de submeter a Assembleia Geral Extraordinária da estatal a destituição do 

Sr. Douglas Borba, eis que se trata de indicação de representante do acionista majoritário 

junto ao Conselho Fiscal da mesma, podendo na oportunidade indicar novo componente, 

ou permitir que o membro suplente assuma as funções. 

 

É a informação. 

Florianópolis, em 20 de maio de 2020. 

 

_________________________________________ 

Paulo João Bastos 

Diretor de Empresas e Entidades Congêneres - DEC 
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