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ADVOGADO: MÁRIO BASÍLIO DE MELO – OAB/PI Nº 6.157 

(PROCURAÇÃO À FL. 06 DA PEÇA 47) EMENTA: AUDITORIA 

CONCOMITANTE. REGULARIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

FISCAIS A EMPRESA QUE OPERA USINA DE ENERGIA SOLAR.  

CUMPRIMENTO A COMANDOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. 

CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS COMO IMPORTANTE 

INSTRUMENTO PARA CONSEGUIR INVESTIMENTOS DESTINADOS AO 

CRESCIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO E GERAÇÃO DE EMPREGOS.  

CONTEXTO DE GUERRA FISCAL ENTRE OS ESTADOS. PROPORCIONALIDADE. 

1. No caso em análise, não obstante tenham sido verificadas falhas formais na 

concessão dos benefícios fiscais, é certo que esta se encontra amparada pela 

legislação que rege a matéria, considerando a convalidação dos atos infra legais 

pela Lei Complementar Federal nº 160/2017. 2. Ressalta-se que o juízo de 

proporcionalidade entre os ganhos gerados pela concessão de benefícios fiscais 

e o não recolhimento de ICMS ultrapassa a análise meramente financeira, visto 

que o retorno financeiro se dá ao longo do tempo, e não de forma imediata, 

havendo benefícios outros como bem apontou a defesa, tais como: realização 

de obras de infra-estrutura no munícipio, calçamento, geração de emprego, 

educação para formação de mão-de-obra especializada, aumento da 

arrecadação de ICMS em virtude do desenvolvimento econômico do município, 

inclusive a possibilidade de atrair novos investimentos para a região 

considerando a existência da estrutura necessária. 3. Diante do exposto, não se 



vislumbra má-fé por parte dos gestores responsáveis, ao revés, apenas o intuito 

de trazer empreendimentos que ajudem ao desenvolvimento econômico do 

estado do Piauí, assim como não se verifica a ocorrência de qualquer dano ao 

erário, razão pela qual não se justifica abertura de Tomada de Contas Especial. 

Sumário: Auditoria Concomitante. Poder Executivo – Governo do 

Estado do Piauí e Secretaria de Estado da Fazenda do Piauí 

(SEFAZ/PI). Exercício 2017. Procedência parcial. Não aplicação de multa. 

Determinações. Recomendação. Unânime. Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos, considerando o relatório de inspeção (peça nº 31), o relatório 

de auditoria (peça nº 35) e a análise de contraditório (peça nº 48) da II Divisão 

Técnica/DFAE, o parecer do Ministério Público de Contas (peça nº 51), a 

sustentação oral dos advogados Mário Basílio de Melo - OAB/PI n° 6.157 e 

Germano Tavares Pedrosa e Silva – OAB/PI nº 5.952 – que requereu 

habilitação no processo e prazo legal para juntada da Procuração - e o mais 

que dos autos consta, decidiu o Plenário, por maioria, divergindo do 

parecer ministerial, conforme e pelos fundamentos expostos no voto 

do Relator (peça nº 63), nos termos seguintes: 1) pela improcedência 

dos achados da presente auditoria, considerando Teresina - Piauí, Terça-feira, 
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070/2021 que a concessão de benefícios fiscais ora analisada se deu em 

conformidade com a legislação atinente à matéria, qual seja a Lei 

Complementar Federal nº 160/2017, o Convênio ICMS nº 190/2017 e a Lei 

Estadual nº 7.157/18, bem como à luz do princípio da proporcionalidade, sem 

aplicação de multa aos responsáveis, visto que a conduta apurada teve como 

único intuito trazer empreendimentos que ajudem ao desenvolvimento 

econômico do estado do Piauí; 2) pela notificação ao Excelentíssimo Senhor 

José Wellington Barroso de Araújo Dias, Governador do Estado do Piauí e ao Sr. 

Rafael Tajra Fonteles, Secretário de Estado da Fazenda, acerca das 

recomendações apresentadas pela DFAE, a título de conhecimento e 

observância em atos futuros, quais sejam: a) ao incorporar Convênio(s) do 

CONFAZ relativo(s) à concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais de 

ICMS, ATENDER ao disposto no § 6º do art. 150 da Constituição Federal, que 

exige a publicação de lei específica; b) ABSTER-SE de conceder isenções, 

incentivos e benefícios fiscais de ICMS além dos limites estipulados no(s) 

respectivo(s) Convênio(s) do CONFAZ, em obediência ao art. 155, § 2º, XII, ‘g”, 

da Constituição Federal; c) COMPATIBILIZAR a política estadual de benefícios 

fiscais com os planejamentos governamentais de médio e longo prazo, 

atendendo ao disposto no art. 14 da LRF, tendo em vista que a utilização da 

renúncia de receita em setores estratégicos é uma importante política pública 

capaz de estimular a empregabilidade e renda na região em que se pretende 

fomentar o desenvolvimento; d) PROMOVER a publicidade e transparência dos 

valores dos benefícios concedidos em sítio eletrônico oficial, de modo a permitir 



o acompanhamento pelo controle externo e social dos atos de renúncia fiscal, 

tendo em vista o disposto no art. 14 c/c art. 48 da LRF; e) ADOTAR a 

formulação e implementação de Plano de Trabalho para adequação do Portal 

da Transparência aos requisitos exigidos pela legislação e boas práticas 

recomendadas, que deve ser enviado ao TCE/PI para o acompanhamento das 

ações; f) como requisito para a concessão de benefícios fiscais de ICMS, 

PROMOVER a devida análise do retorno econômico e social para o Estado do 

Piauí por meio de ato da Assessoria de Estudos Econômicos Fiscais, setor 

competente para “produzir estudos sobre renúncia de receita, globalmente, por 

setor e principais segmentos econômicos, objetivando orientar a política 

estadual de benefícios fiscais”, conforme art. 16, inciso III, do Regimento 

Interno da SEFAZ/PI (PORTARIA SEFAZ-PI/GASEC/SUPAFT/UNAFIN Nº 5/2020, 

publicada no DOEE/ PI nº 105, de 10.06.2020); g) ESTABELECER normas e 

procedimentos de controle interno referente à renúncia de receita concedida 

pelo Governo do Estado do Piauí de modo a reduzir os riscos de fruição 

indevida de incentivos fiscais. Vencido parcialmente o Cons. Substituto Delano 

Carneiro da Cunha Câmara, que divergiu do voto do Relator pontualmente, no 

sentido de que a auditoria seja convertida em um processo de monitoramento. 

Abstiveram-se de votar a Consª. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal 

Alvarenga e o Cons. Substituto Alisson Felipe de Araújo, por não terem 

acompanhado o relato do processo. Impedido de votar o Cons. Olavo Rebêlo de 

Carvalho Filho. Presentes os Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva (Presidente), 

Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal 

Alvarenga, Olavo Rebêlo de Carvalho Filho e os Cons. Substitutos Jaylson 

Fabianh Lopes Campelo, convocado para substituir a Consª. Lilian de Almeida 

Veloso Nunes Martins (ausente por motivo justificado), Delano Carneiro da 

Cunha Câmara, convocado para substituir o Cons. Kleber Dantas Eulálio 

(ausente por motivo justificado), Jackson Nobre Veras, em substituição ao 

Cons. Luciano Nunes Santos (em gozo de licença prêmio) e Alisson Felipe de 

Araújo. Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador-

Geral José Araújo Pinheiro Júnior. Sessão Plenária Ordinária Virtual, em 12 de 

novembro de 2020. (assinado digitalmente) Cons. Joaquim Kennedy Nogueira 

Barros Relator. 

Fonte: Diário Oficial Eletrônico - TCE-PI-nº 070/2021 

Teresina - Piauí, Terça-feira, 20 de abril de 2021. 

 


