
Guerra dos Portos – STF julga inconstitucionais as Leis Paranaenses que concederam benefícios 
fiscais, mas modula os efeitos da decisão para o futuro

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou hoje, por unanimidade de votos, parcialmente procedente a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4481/PR para declarar a inconstitucionalidade de artigos das Leis 
Paranaenses ns. 14.985/2006 e 15.467/2007, que concediam benefícios fiscais (ICMS) aos contribuintes 
importadores que lá se estabeleciam.

O STF seguiu sua jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão desses benefícios sem a 
prévia autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) viola o art. 155, §2º, inciso XII, 
“g” da CF/88.

Embora tenha-se aplicado a jurisprudência da Corte acerca da inconstitucionalidade desses benefícios 
concedidos à margem do CONFAZ, os quais deram ensejo à chamada Guerra Fiscal entre os Estados, 
destaca-se que a decisão da Suprema Corte é inédita pelo fato de ter estabelecido a modulação de             
efeitos, pois se determinou que os benefícios permanecem hígidos até a data do julgamento1. Ou seja, de 
acordo com a maioria dos julgadores, a decisão, neste caso em específico, somente terá efeitos a partir da 
data da sessão de julgamento realizada hoje, dia 11.03.2015. Segundo o voto do Relator, tal medida visa 
“preservar a segurança jurídica”.

Apesar de a Suprema Corte ter ressaltado a necessidade de cautela na aplicação da referida modulação 
em casos semelhantes no futuro, esse posicionamento com relação aos benefícios dados por um Estado 
onde situados muitos importadores tem especial relevância para a questão envolvendo a glosa de crédi-
tos de ICMS feitas pelos demais Estados onde situados contribuintes adquirentes dessas mercadorias              
importadas. 

Afinal, se o benefício é válido até o julgamento do STF, na data de hoje, significa dizer, em nossa                         
interpretação, que as glosas efetuadas são indevidas.

Permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

___________________________
1O entendimento predominante do STF é que a inconstitucionalidade atinge esses benefícios desde a data da sua criação.
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