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Senhor Pre sidente,

o

Ministério

PúbliCO de

Co n as.

pelo

Proc urado r

signatário, no uso de suas atribuições de guarda da le i e fi sca l de sua execuçã o,
CONSIDERANDO

°

disposto no artigo 127 c /c 130 da

Constituição Federal. o qual precon iza . verblS, que o MinistériO Público é
Instituição permanente. essenCial à funçã o JLJrlSd lCIOna l do Estad o. I c m blnd o lhe a defesa da ordem Juríd!ca , do reg ime oernocrá ICO e dos Interess es sociais
e Individuais indisponíveis,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 27, pará grafo
único. IV, da Lei Federal n .º 8 625/1993 e a doutrina jUrisprudenCial do STF, que
faculta

ao

Ministério

PúbliCO

exped ir

recomendação

aos

ó rgãos

da

administração pública federal, estadua l e m unic ipal. requ ISitando ao des tina tá riO
resposta por escrito,
CONSIDERAND O que o artigo 3º . VI. do Reglmen o
Interno do MinistériO Público de Conta s do Estado de Santa Catar na prevê que
: J'J
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compete ao MPC/SC. no exercíCIO de sua função Institucional, "expedir

recomendações,

visando

à

melhoria

da

gestão

orçamentária, operacional e patrimonial, bem como

contábil,

financeira,

o respeito aos interesses,

direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, fixando prazo razoável para a
adoção das medidas cabiveis";
CONSIDERAN DO a Representação protocolizada neste
Órgão de Controle Externo pelo Sr Leandro Ribeiro Maciel, Advogado, e pe la
Sra . Valdete ApareCida Andrett. Anal ista de Controladorla - ambos empregados
públiCOS da SCGÁS e eleitos pelos seus pares para a ndlcação à vaga,
respectivamente,

no âmbito da ulretorla Executiva e do Conselho de

Administração da Companhia :
CONSIDERANDO a notiCia da rea li zação de Assembleia
Geral Extraordinária, no dia 18 de dezembro de 2018, que culminou na
aprovação de adequações no Estatuto SOCial da Companhia de Gás de Santa
Catarina com a finalidade de cumpnr a Lei Federal n Q 13.303/2016;
CONSIDERANDO

a

ressalva

registrada

na

ata

da

Assembleia supraCitada quanto à falta de consenso entre os aCionistas sobre a
modificação do quantitativo de membros do Conselho de Administração da
SCGÁS, resultando na manutenção do número de 05 (cinco) me mbros,
conforme a redação do art. 16 do Estatuto SOCial;
CONSIDERANDO que a preVisão estatutária em vigor não
observa o art. 13, I, da Lei Federal n Q 13 303/2016 1 no que diz respeito ao
número minimo de membros do Conselho de Admin istração da Companhia ;

. L. I::. 1Nº 1.5 305. Df 30 DL. JUNHO Dl 2016 Dispõe sobre o estatuto Juridlco da empreSJ publica
da sociedade de economia mista e de suas subSidiarias. no jmblto da União. dos f sta d os. do
Distrito Federal e dos Munlciplos
Art 13 A lei que autOrl7ar a Criação da empresa pública e da SOCiedade de economia mista
deverá dispor sobre as diretrIZes e restrições a serem conSide rad as na elaboração do estatuto
da companhia. em espeCial sobre
1- constituição e funCionamento do Co nselho de Admlnlstrllçllo. OOsc rvJd üS U r'UrTll!rü rJl irllrTlU
de 7 (sete) e o número máXimo de 11 (om e) membros.
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CONSIDERANDO que a atual compOSição do Conselho
de Administração e da Diretoria Exec ut iva da Companh ia também nã o c umpre
o art 14, li, da Cons tituição Estadual.:' ta m pou co a Lei Es tadual n º 1178/943 _
por não preverem vagas a serem preench idas, mediante processo eletivo, pelos
representantes dos empregados,
CONSIDERANDO que a Procuradoria Geral do Estado, em
consulta formulada pela SCGÂS, emitiu o Parecer nº PGE 4324/2018<:,
manifestando-se no sentido de que a Com panhia "adote as providências
porventura necessárias para o integral atendimento tanto do art. 14, li, da
ConstitUi ção Estadual quanto da Lei nº 1.178/1994";
CONSIDERANDO que o Governo Estadua l Questionou no
bOJO da Ação JudiCial nº 0011447-19 20 13 8 24 0023 - atualmente em fase
recursal - entre outros pontos, as dispOSições do Estatuto SOC ial da SCGÂS
concernentes

ao

Conselho de Administração

e à DiretOria

Executiva,

postulando ao Poder Judiciário, InclUS ive , a desconsideração Integral de tais
cláusulas e a determinação de nova Assemb lela Geral para elaboração de novo
Estatuto,
RECOMENDA a V. S.ª . que se abstenha de registrar o

Estatuto Social da Com panh ia de Gá s de Santa Catarina (SCGÂS), tendo em vista
a existência de cláusulas estatutárias que nào atendem à leg lslaçà o

m vigo r e

pendem de Julgamento de mérito em açã o em trâm ite

Art 14 São Instrum entos de gestão democ rdt lc a das aç õ es da adm inist ração pub lica. nos
c ampos administrativo. SOCial e econÕmlC O. nos te rm o s da lei
( )

11 a partiCipação de um representante dos empregados, por eles Indicado. no c onselho de
administração e na diretOria das empresas publicas, SOCiedades de economia mista e suas
subSidiárias
( Art 10 /\s empresas publicas. SOCiedades da ec o nomia mista do f- stado de San ta Catarin a ('
suas subSidiárias. terã o nas suas diretorias e co nselhos de adm ln lstrJçã o 00 rT' nlmo n'
representante? dos cmprcgJuos . por eles IndlCd dos. o bt da ( I ' ( j Jrl'(' rr Oír'SSO ('! r'l lvo nas
respectivas unidades adminiSt rat ivas
< AN [XO
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A adoção destas medidas. devidamente comprovadas, no
prazo de 2 (doIs) dias, mediante comunicação ao Gab in ete deste Procurador
(endereço no rodapé). eVitará pos sível representação Junto aos órgã os de
controle competentes, nota

. de Contas do Estado

Florianópolis.

Sr . Gerson Antonio Basso
Avenida RIo Branco. 38 7 - Casa do Empreendedor Eggon João da Silva
Centro CEP 88 015 -201
Telefone (48) 3665- 5900
[mail presldente(dluCeSc se. qov br
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NUGPDRR 006/2019
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CONSULTORIA JURrOICA

PGE 4324/2018

Assunto: Solicitação.
Origem: Procuradoria
Geral do Estado.
,
Interessado: Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS).

Senhor Procurador-Geral do Estado,

Trata-se de expediente oriundo da Companhia de Gás de Santa Catarina
(SCGÁS), por meio do qual solicita "o posiCionamento da PGE quanto à validade e eficácia
dos efeItos do art. 14 da Constituição Federal, bem como dos artigos da Lei Estadual n P
1.178/1994, em razão das seus desdobramentos para a SCGÁS" .

Justifica o questionamento pelo fato de o Governador do Estado de Santa
Catarina ter ajuizado, em 1995, Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Supremo
Tribunal Federal (STF), em face tanto do art. 14, li, da Constituição Estadual , quanto do
inteiro teor da lei n Q 1.178, de 1994 (ADI1229) .

As normas mencionadas, em escorço, autorizam (e disciplinam) a
participação de representante dos empregados, por eles indicado, no conselho de
administração e na diretoria das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas
subsidiárias.

/
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Com pulsando a movimentação processual da AOI 1229, verifica-se que o

pedido de medida cautelar foi indeferido pelo Pleno do STF. Colhe-se da ementa do
julgamento:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUiÇÃO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPUGNAÇÃO AO ART. 14, li, DA CONSTITUiÇÃO
ESTADUAL E AO INTEIRO TEOR DA lEI ESTADUAL DISCIPLINADORA N9 1.178/94.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, li, DA CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA . NORMAS
QUE INSTITUEM A PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DE 1 (UM) REPRESENTANTE DOS
EMPREGADOS, POR ELES INDICADO, MEDIANTE PROCESSO ELETIVO, NO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E NA DIRETORIA DAS EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA E SUAS SUBSIDIÁRIAS. NORMA ESTATUTÁRIA. COMPET~NCIA DO
ESTADO, ENQUANTO ESTADO-ACIONISTA. INOCORR~NCIA DE PRECEITO QUE CONFlITE
COM O ORDENAMENTO FEDERAL VIGENTE. INSTRUMENTO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA.
EXERCíCIO DO DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 72 , XI, DA CRFB/88. LONGO PERíODO
DE VIG~NCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS. AUS~NClA DE PERICULUM IN MORA.
MEDIDA CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A gestão democrática,
constitucionalmente contemplada no preceito alusivo aos direitos trabalhistas
(CFRB/88, art. 72, XI), é Instrumento de participação do cidadão - do empregado - nos
espaços públicos de que faz parte, além de ser desdobramento do disposto no artigo 111 ,
inciso li, que elege a cidadania como fundamento do Estado brasilei ro . 2. O Estado.
enquanto acionista majoritário da sociedade, pode, em consonâ nci a com o
ordenamento federal vigente, edItar norma estatutária que cuide de determinar que um
dos membros da Diretoria da sociedade será escolhido - peja Assemb Jeia Geral ou pelo
Conselho de Administração, conforme o caso - entre os seus empregados. 3. In casu , o
modelo societário definido pela legislação federal não restou vioJado pela lei estadual,
porquanto não há norma federal que Impeça o acionista majoritário de dispor
estatutariamente no sentido de que um dos membros da Diretoria da sociedade deverá,
necessariamente, ser seu empregado, especialmente quando se tenha em vista os
motivos nobres que lhe d:!o causa . 4 . Conta ta -se, outrossim, no caso sub exa mine, que

tempo decorrido desde a promulgação da ConstitUiÇão Estadual (1989), e, igualmente,
da lei ora impugnada (1994), conjura o periculum In mora, requisito indispensável para
a concessão da liminar. 5. Pedido de medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade indeferido. 1

O

Considerando que a medida cautelar foi indeferida pelo STF, as normas
permanecem vigentes, produzindo seus efeitos.

Assim, deve o processo ser restituído à SCGÁS, para que a companhia

1 STF. AOI 1229 MC, Relator Mln. CARLOS VELLOSO, Relator(a} p/ Acórdão : Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 11/04/2013, DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBlIC 19-12-2013 EMENT VOL-02718-01 PP-00001
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adote as providências porventura necessárias para o integral atendimento tanto do art. 14,
11, da Constituição Estadual quanto da Lei nº 1.178, de 1994.

Florianópolis, 10 de dezembro de 2018.

~. !--,.I,()~

u1

ANDRÉ EMILIANO UBA
Procurador-Chefe da Consultoria Jurfdlca
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