
MEMORANDO 

 

GUERRA FISCAL - ADI 4481 – MODULAÇÃO DE EFEITOS TEMPORAIS DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI  

 

Prezado Cliente, 

Informamos que foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico – Dje do 

STF nº 93/2015 de 19/05/15, o inteiro teor do Acórdão da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade – ADI n° 4481, que dispõe sobre a 

inconstitucionalidade da concessão unilateral de determinados 

benefícios fiscais, por parte do Estado do Paraná. A decisão determinou, 

ainda, a modulação de seus efeitos temporais.  

Trata-se de ADI proposta pela Confederação Nacional da Indústria, 

objetivando a declaração de inconstitucionalidade de diversos 

dispositivos da Lei do Estado do Paraná n° 14.985/06, que concedeu 

benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem prévia aprovação do CONFAZ, 

em desrespeito ao artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea “g”, da CF/88 e à 

Lei Complementar n° 24/75. 

A lei paranaense concedeu aos estabelecimentos localizados em seu 

território, benefícios relacionados à importação de bens, como o 

diferimento do pagamento do ICMS, possiblidade de apuração de 

crédito presumido e de manutenção dos créditos decorrentes da 

importação de bens e insumos.  

Dentre os benefícios analisados pelo STF, ressaltamos que o Tribunal 

entendeu que a concessão de diferimento do pagamento do imposto não 

se caracteriza como benefício fiscal, haja vista não representar qualquer 

redução ou alteração do valor a ser pago, não exigindo, portanto, a 

aprovação prévia dos outros Estados da Federação e do Distrito Federal, 

no âmbito do CONFAZ.  

Ademais, destacamos que este é um importante precedente do STF no 

que diz respeito à modulação de efeitos temporais de decisão que 

declara a inconstitucionalidade de incentivos fiscais. Por maioria de 

votos, o STF entendeu que seria mais justo que a decisão não tivesse 

efeitos retroativos, atribuindo eficácia à declaração a partir da data da 

sessão de julgamento, ou seja, 11/03/15. Tal entendimento vem ao 

encontro dos interesses do contribuinte, reconhecendo o prejuízo 



imensurável que a declaração de inconstitucionalidade causaria àqueles 

que se beneficiaram de incentivos impugnados, caso os efeitos da 

referida declaração fossem observados a partir da entrada em vigor do 

dispositivo julgado inconstitucional.    

Entendemos que é possível que, em futuros julgamentos sobre 

benefícios concedidos no contexto da Guerra Fiscal, se mantenha o 

posicionamento do Tribunal no sentido de modulação dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade (para que vigore a suspensão do 

dispositivo apenas a partir do julgamento do caso), gerando maior 

segurança jurídica aos contribuintes.  

Por fim, destacamos que na ADI em questão, figura no polo ativo da 

ação uma entidade representativa de interesses de um grupo de 

contribuintes (CNI), diferentemente do que ocorre na maioria das ADIs 

referentes à temática da Guerra Fiscal, nas quais, em geral, os Estados 

e/ou o Distrito Federal impugnam a validade dos benefícios concedidos 

por outros entes da Federação.    

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para 

eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 
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