
 

 

 

 

M E M O R A N D O A O S C L I E N T E S  
 
 
 
STF julga inconstitucional majoração  
de alíquota da CSLL para instituições financeiras                          Data    02/02/2011 

 
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a majoração retroativa da 
alíquota da CSLL para as instituições financeiras, de 18% para 30%, determinada pela 
Emenda Constitucional n.º 10/96, em razão de violação ao princípio constitucional da 
anterioridade.  
 
No caso, a EC n.º 10/96, publicada em 4 de março de 1996, pretendia prorrogar, com 
efeitos retroativos a janeiro de 1996, a alíquota diferenciada prevista pela EC n.º 1/94, 
cuja vigência findou em dezembro de 1995. 
 
O Plenário negou provimento ao Recurso Extraordinário da União n.º 587.008, que 
sustentava que as Emendas Constitucionais não ficariam sujeitas ao atendimento de tal 
postulado constitucional. A União alegava, também, que a anterioridade, no caso da 
CSLL, deve ser observada em relação ao fim do exercício fiscal, em 31 de dezembro, 
quando se opera o fato gerador do tributo.  
 
O Relator do Recurso, Ministro Dias Toffoli, seguido pelos demais componentes do 
Tribunal, asseverou que a garantia da anterioridade tem contornos de garantia 
fundamental, razão pela qual não poderia ser suprimida sequer por Emenda 
Constitucional. Assim, em termos práticos, a alíquota de 30%, no ano de 1996, 
somente passou a ser devida a partir de 05 de junho, e não desde janeiro como 
pretendia a União. 
 
O julgamento do Recurso deu-se sob a sistemática da Repercussão Geral, o que, além 
de firmar em definitivo a orientação da Corte sobre a matéria, deve levar a sua 
observação pelos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição de V. Sas. 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
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