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devedor/recolhimento mínimo, ois o Estado passará a devolver o "ICMS uniecipadq" tom correção
superior a de uma instituição financeira. O recoiliimento determinado aos optantes do PRODESIN não
é mera entecipaçao, ele d ve ser definitivo, a apuração deve refletir o valor mínimo a recolher.
er tomando o excedente. Deduzindo-se, portanto. que imitiste qualquer crédito a ser certificado
- Á apuração retendida não levou em conta a prescrição quinquenal:
É imponente observar que a decisão de 1° grau, em 1996. já havia Ratado da prescrição
quinquenal. A saber:
"Julgo procedentes ação em todas os seus termos. para deenninar ao Estado de
Alagoas que se proceda a correção monetária nos créditos de ICMS que porventura a autora
venba a ter. no período compreendido de abril de 1990 até a utilização do crédito, porém,
aplicando-se a prescrição quinquenal. se foro caso, sempre a tento quando da mencionado
utilização, o Sentido de cinco anos, cujo correção se fará na forma da lei 6899 de
08/04/1 981 (LCM)":
Assim também dispõe e nassa legislação, que impilo cinco anos para a utilização do crédito,
(Lei 5900/96. alugo 34. §
Caos houvesse a formação do saldo credor ein sua conta gráfica, a BRASKEM teria cinco anos
a partir da formação do referido saldo, para apropriar o valor relativo à correção monetária. Não tendo
feito isso em tal prazo. perderia o direho de faze-1n pela prescrição.
Por fim senhor procurador, diante da situação exposta convem lembrar que a empresa
requerenie liMASKEM StA é uma das empresas invesiigndas na "OPER-AÇÃO LAVA JATO". que
apura casos de corrupção envolvendo empresários e politicos, o maior esaandale já visto no pais. fino
este que agrava sobremaneira a concessão promovida pela Procuradoria Geral do Estado, no arrepio do
legislação que disciplina a matéria, e em contundente usurpação das atribuições do Fiscal de Tributos
Estaduais Alagoano.
A [emotiva de certificação do suposto crédito judicial milionário, vai de encontro a proteção
do interesse público, quebrando, entre outros, o principio da legalidade, fundamental no embasamento
de todos os atos praticados por servidores públicos.
O Sindkaio do Pisco de Alagoas, aguarda que Vossa celéncia adote no mais breve espaço
proteção do tão vilipendiado erário
de tempo posslvel, as providências que se fizerem necessa
alagoano, garantindo também o pleno exercia° das nossa
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empreendimento novo fosse, comprometendo-se inensalmente com valor nfinimo do ICMS conforme o
artigo 21, parágrafo 2° do referido decreto.

r No cas de empresa incentiva em razão de expansão ou modernização, poderá

ser concedido o incentivo referido no inciso I do rapte deste artigo, observado o seguinte:

Redação original:
II A utilização. por penedo estabelecimento incentivado, dos incentivos
fiscais tratados n sia sessão rido poderá resultar em redação do saldo do !CAIS gerado,
par perlado de apuração. a partir do Decreto concessivo dos incentivos, tomado como
perimem) a média dos 24 (vinte e quatro) últimos saldos devedores atualizados
antecedentes ao pedido de concessão de incentivo do PItODESIN, observando-se. para
fins de etualização dos saldos devedores, o procedimento previsto no inciso I. do 6 I', do
artigo? (grifo nosso).
Redação do Decreto 3668/07 efeitos de 30/07/2007 a 30/09/2011
11 - A utilização. per parle doestabelecimento incentivado, dos incentivos
fiscais tratados nesta sessão 'do podeni resultar em redução do unida do ICMS gerado.
por perfaria de apuração, a partir do Decreto concessivo dos incentivos. tomada como
parámelzo a média dos 24 (vinte e quatro) últimos saldos devedores atualizados
antecedentes ao pedido de concessão de incentivo do PRODES1N. obscrvando-se. para
fins de atualização dos saldos devedores, o procedimento previsto em resolução do
CONEDES. (Grifo nosso)
Consoante se extrai do dispositivo acima. a utilização pela BRASKEM do crédito
presumido sob o total do débito do imposto. como se empreendimento novo fosse exige queda gere um
saldo devedor por período de apuração, que deverá ser mantido mensalmente. Mo inferior à media dos
29 (vinte e quatro) últimos saldo devedores atualisados antecedentes ao pedido de concessão de pedido
de incentivos do PRODES1N.
Ou seja, em seu livro registro de apuração de 1CMS, a partir do momento da fruição do
beneficio fiscal, não poderá constar saldo credor. B opção pela fruição do incentiva Implica em uma
constá:mia de lançamento de saldo devedor de IDAS.
Ora senhor procurador, se houve o compromisso do recolhimento mensal de saldo devedor
porque a BRASKEN optou por estornar os eventuais créditos
minif110: ao ornar Peio beneficie fiSCal,é
existentes no periodo. sob pena deter-se mera antecipação do recolhimento do imposto.
Ê oportuno considerar que o artigo 39 da Lei Estadual 5900/96. ao tratar da apuração do
imposto, estabelece que "se o montante dos débitos do perlado superar o dos créditos, a diferença será
paga dentro do placo lixado em decreto doPoder Executivo". Se o PRODESIN impõe á BRASKEN trai
saldo devedor/pagamento 'ninho do imposto. deverá esta, no período de sua apuração em que resultar
saldo credor. estornar o referido crédito de forma tal que sua conta gnifica tenha por resultado o saldo
devedor no valor mínimo comprometido a recolher. em observância ft legislação pertinente aos
incentivos fiscais no Estado de Alagoas.
Tintara prescrição normativa como mera antecipação de ff CaliMentõ - pago agora para
receber depois- é ofendera espessa provisão de saldo devedor minimo previsio no Decreto 38.394/00
e ainda, se for aplicada a correção buscada. mais gritante o deseummlinento ao saldiçt4
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renuncie, sob cláusula de irretratabilidade, a qualquer direito com vista à provocação futuro, em sede
administrativa ou judicial, de qt alquer discussão a cerda do principal ou acessórios". (Grifo nosso).

Traduzindo-se. seria necessário que o valor do crédito contra o Estado estivesse mensurado
na decisão judicial, para sua ti Meação. Na espécie, a decisão aproas reconheceu direito A carnação
mondaria dos eventuais saldos credores existentes k repise-se, o contribuime haveria que levantar o
credito e pedira homologação do Fisco.
É fundamental observar que Não há sentença judicial reconhecendo o dever de pagar
quantia, conforme previsto no 1° do uri. 513 e art. $34 do novo CPC. Flá, sim, decisão judicial que
reconhece o direito pretendid polo autor. ou seja. direito à correção de saldo credor do imposto
eventualmente existem. Caberia então a BRASKEM, pela decisão, caso detectasse saldo credor na sua
conta gráfica, efetuar a correçã monetária e apropriar o valor a credito para compensar com os débitos
normais da apumção, dando ex cutoriedade â decisão. Cabendo ao Fisco a homologação verificando a
referida correção monetária se indo a legislação e a decisão judicial. Não há crédito a certificar, pois
não se trata de sentença reconhecendo obrigação de pagar. e ademais, o crédito do imposto e moeda
meramenre escriturai.
- A homologação o procedimento de apuração de crédito do IGNIS foi realizada por
contador contratado pela PC , e ratificado por esta. em inabservencia à legislação que disciplina
que tal atividade é privativa do Fisco.
A BRASKEM lev mou os créditos com base na decisão judicial mas. ao invés de submeter
á homologação do Fisco serene eu â PGE que passou a contador por ela contratada.
A PGE. com auxilio de contador contratado. homologou os lançamentos realizados pela
BRASKEM em sua conta gra co. Ocorre que tal atividade é pri ativa de servidor fiscal. A própria
BRASKEM, quando de suas edições no âmbito do processo jt racial. com tantbern. no âmbito do
processo de consulta de liqui ação, asseverou que seu pedido judicial teve natureza deelanuária,
cabendo a ele, ao final, apurar lançar seu credito, e ao Fisco verificar sua correção e hoznologâ-lo ou
não. No acórdão 4.42 do Ti consta consignado que cabe à Ad ninistração Formaria fiscalizar o
contribuinte e atestar ou não o redito lançado em conta ciática, portanto. não há crédito judicial.
Ressaltamos que a análise por contador par análise da KIK segundo a certificação prevista
no decreto 1738/03, somente poderio ocorrer se o credito judicio' fosse certo, quantificado, liquidada.
restando à ?GE apenas a aplicação dos Índices de correção. Não foi o que aconteceu. a decisão judicial
Mo quito-fincou credito, apenas reconheceu direito a eventual correção moneikda de saldo credor, se
existente.
Portanto, é nula e referida certificação. pois homologada por servidor inconiperente
segundo a lei.
- Inexide o crédito apurado, pois o regime de tribulação incentivada optado pela
BRASKEM impede a cabreada de saldo credor na suo escrita fiscal.
Pasmem os senhores, mas a BRASKEM é optante mlos incentivos fiscais do PRODESIN
— decreto 38394/00 e foi Incentivada em razão da expansão do estabelecimento. Nesta situação. o
incentivo do crédito presumido de 50% (Cinquenta por cento), não Incidiria sob o Valor total do ICMS
debitado em cada perlado de apuração (artigo 21, I, do Decreto 38. 394/00). mas apenas sob o débito do
incremento da produção comercializada (are 21. II) Ocorre quê a BRASKEM fez opção pela regra A
prevista no parágrafo 2", do artigo 21 para utilizar o credito presumido sob o total do débito, como se I
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Ora. senhor procurad r, como é possivel observar, a BRASKEM em sua petição não
apresentou pedido de 'Mordaça e sim, proposta de liquidação, ou seja, ela ralo pede a certificação de
'Nem crédito", mas apenas que a 'GE estuda a viabilidade juridica de sua proposta de liquidação. Traiada inbTdad jaó& d
pretensão e Mo um pedido de
se. então. de uma 1. s lia
certificação do crédito. No ema co a PGE se apressou em conceder aquilo que não havia sido pedido
pela requerente — certificação do credito.
Outros pontos a serem observados dizem respeito â. legislação supostamente ttecessária a
embasor o imbróglio ora denun ado. como segue:
- o Decreto 1738/03 citado, não autoriza a presente certificação. puis não há crédito
judicial e,se houvesse, não sena alimentar nem contratei'', como exigido pela leL
O artigo 6° do 11/CC1101 1738/03 somente permite a liquidação com créditos de sentenças
judiciais de natureza alimentar ti ontratual. O presente credito não ó alimentar nem contralual. logo.
não poderia ser utilizado nos teme s do referido decreto.
Ê a também previs o xpressamente no artigo g° da Lei Estadual 6410/03:

"An. si. - Pode So ainda ser utilizados. para os fins e na Forma que

prescreve esta

Lei. créditos oriundos de soa en a judicieis transitadas em julgado. oedusinkmeifie 4e wanirezy
contratual ou plünemar e que ejam. primitiva ou derivadtanente exercidos contra o Estado de
Alagoas". (Grifo nosso).
Ademais, o Lm. 9 d Decreto 1738/03 estabelece que créditos de natureza contratual
somente poderão ser utilizados apá o esgotamento da utilização dos alimentares, ressalva ainda. em seu
parágrafo único a possibilidade d utilização de "crédito com valor reconhecido em sentença judicial
transitada em julgado em processo de conbecimenier Pelo que se vã, para sua utilização o crédito
precisaria ler sido reconhecido em sentença judicial Eassiiada em julgado/ No caso em °Meei°. a
sentença não reconheceu crédito a gum. mas declarou direito a corrigir eventual saldo credor existente
na conta gráfica da requerente. 'tonaram não houve reconhecimento de crédito, mas da expectativa de
direito à correção de saldo credor existente em sua conta gnifice para abater débito do 1CMS. caso
existisse.
A decisão judicial não liquidou. não detemenou o valor do crédito contra o Estado na
acepção do Decreto 1738/03 e sim oporiunizou ao contribuinte efetuar o lançamento de tal crédito fiscal
e pedir a homologação do Fisco, autoridade administrativa competente, segundo a lei, para lançar o
crédito tributário.
Demais disso, o art. 17 do Decreto 1738/03 esiabelece que para efetivação da
compensação, o valor do crédito judiciário e o do crédito tributário, observada a respectiva legislação
serão apurados na data da fonnulação do pedido e atualizados até a data do deferimento deste. Ou seja.
é preciso que haja credito judiciário mensurado. Pergunta-se: há credito judiciário no presente caso?
Certamente que não. O Judiciário reconhece apenas o direito de corrigir eventual saldo credor, só isso.
Existindo saldo credor, corrige-se monetariamente. não existindo saldo credor. não haverá o que corrigir.
É lambem previsto no artigo g° da Lei Estadual 6410/03 que:
"É pré-condição da utilização dos credites de que trata este Lei, e para os fins nela
estabelecidos, o expresso reconhecimento pelo credor primitivo ou derivado, conforme o caso, da(

