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M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 
 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PREVÊ O  
AUMENTO DA CSLL PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Data 15/08/2012 

 
Encontra-se em trâmite na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº. 3.518/2012 (“PL 
3518/2012”), que propõe alterações na legislação tributária, especialmente o aumento 
da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas 
instituições financeiras. 
 
O projeto prevê a alteração do art. 3º da Lei nº. 7.689/88, para elevar de 15% para 18% 
a alíquota da CSLL das seguintes instituições: bancos de qualquer espécie; 
distribuidoras de valores mobiliários; corretoras de câmbio e de valores mobiliários; 
sociedades de crédito, financiamento e investimentos; sociedades de crédito 
imobiliário; administradoras de cartões de crédito; sociedades de arrendamento 
mercantil (incisos I a VII do art. 1º da LC 105/01); cooperativas de crédito; e 
associações de poupança e empréstimo (incisos IX e X do art. 1º da LC 105/01). 
 
O PL 3518/2012, de autoria do Deputado Federal Júlio Campos, foi apresentado no 
Plenário da Câmara dos Deputados em 22/03/2012, e após ser apensado a outros 09 
(nove) projetos de lei que também tratam da matéria1, foi encaminhado à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), que irá apresentar parecer em todos os 
projetos de forma conjunta. 
 
As justificativas para a majoração da alíquota, apresentadas pelos Autores2 dos 
diversos projetos de lei são as conhecidas e muitas vezes repetidas pela mídia: a 
lucratividade supostamente “exorbitante” obtida, ano após ano, por alguns integrantes 
dos setores, principalmente os bancos. 
 
Acompanharemos de perto o trâmite dos mencionados projetos de lei e colocamo-nos 
desde já à disposição para o que julgarem necessário. 
 

Responsáveis: 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  

                                         
1
 (i) PL 1952/2003; (ii) PL 3441/2004; (iii) PL 3931/2004; (iv) PL 6832/2006; (v) PL 6847/2006; (vi) PL 6977/2006; (vii) PL 251/2007; 

(viii) PL 3090/2008; e (ix) PL 812/2011. 
2
 Nos dizeres do Deputado Júlio Campos, autor do PL 3158/2012, “a política de maximização de rendimentos que norteia essas 

empresas não as permite ponderar o lucro com a função social que deve exercer uma instituição financeira. Esse fato, entre outros, 
justifica a apropriação pelo Estado de parte desse ganho para revertê-lo à sociedade.” 
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Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3252-6155 
 
Júlio César Soares (julio@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3252-6155 
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