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Imaginemos que esta é a seção de passatempo tradicio-
nal dos grandes jornais e proponho-lhes um desafio 
quase indecifrável: entender a tributação do mercado 
editorial (livros, jornais e revistas).

Antes, vamos a um contexto. Ganhou repercussão negativa a 
justificativa apresentada pela Receita Federal de que a desonera-
ção fiscal dos livros poderia ser suprimida na reforma tributária 
pois apenas a parcela mais rica da população os consome.

Leitura, hábito de rico ou  
um puzzle tributário?
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Advogado especialista em matéria tributária, 
sócio da LBZ Advocacia e consultor jurídico  
do mercado de papel há mais de 12 anos

POR GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA

A posição foi explicitada numa coletânea de “perguntas 
e respostas” sobre a CBS (contribuição sobre bens e servi-
ços), novo tributo que pretende aglutinar o PIS e a COFINS 
atualmente existentes e que traz a reboque a eliminação de 
diversas desonerações.

Atualmente, os livros são desonerados de PIS e COFINS, 
o que autoriza as editoras a deixar de recolher cerca de  
9,25% a tal título (alíquota padrão). Há outras reduções fis-
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IPI) e o PIS e a COFINS incidem a uma alíquota conjunta 
de 3,65%, enquanto o papel é imune a impostos e tem PIS 
e COFINS a 4% (pausa, até abril de 2016, parte do papel 
era 4% e parte era zero, diferenciados por sua classifica-
ção fiscal);

d) Jornais: na venda não há impostos (ICMS e IPI) e o PIS 
e a COFINS incidem a uma alíquota conjunta de 3,65%, 
enquanto o papel é imune a impostos e tem PIS e COFINS 
a 9,25% (pausa, novamente, até abril de 2016 era zero).

Acabamos? De modo algum...
Acrescente nessa celeuma que não temos uma definição 

objetiva e simples sobre a diferenciação desses produtos. O 
que distancia uma cartilha publicitária (imagine que ela pode 
ter artigos e conteúdo informacional) de uma revista? Por 
que um jornal não é um periódico, se circula com periodi-
cidade? Que papel se destina a um livro que não pode ser 
destinado a uma revista e vice-versa? E assim vamos. 

E o “gran finale”, considere que a diferença de carga tribu-
tária entre um impresso tributado e um imune é de aproxi-
madamente 30% a 40%. Responda, então, quem se beneficia 
disso tudo? 
a) o consumidor, leitor ávido, que recebe seu livro desonera-

do;
b) a empresa que se debruça horas a fio sobre o quebra cabe-

ça acima; ou,
c) o malandro que usa material desonerado para vender 

produto tributado ou vende produto desonerado que é, 
na verdade, um produto tributável.

Cuidado, spoiler! Parece-nos que a resposta é “c”.
E quem sofre com isso? Todo o mercado, já que os preços 

ficam desbalanceados, a concorrência fica desleal e explodem 
os custos de conformidade (assessorias, equipes, controles, 
defesas de autos de infração e multas).

O objetivo aqui não é defender carga tributária alta, média 
ou baixa, mas coerência fiscal e segurança jurídica. A diferen-
ciação da tributação pelo produto ou do papel pela sua des-
tinação é um mal para o setor. Gera confusão, erros, fraudes 
e se distancia do propósito inicial – proteger a liberdade de 
expressão e a educação.

A crítica ao posicionamento da Receita Federal é válida. 
O comentário foi fundamentado numa falácia. Contudo, a 
oportunidade para rediscutir toda a tributação do mercado 
editorial está posta e não podemos perdê-la.

Será que a solução deste jogo não é acabar com as deso-
nerações? Não dissemos que seria um passatempo simples. 
Fica a provocação!               

cais no mercado papeleiro e com a CBS todas essas benesses 
seriam suprimidas.

Segundo a Receita, “famílias com renda de até dois salários 
mínimos não consomem livros não didáticos”, e justifica que 
o ganho com a tributação permitiria focar em políticas de 
“medicamentos, da saúde e da educação”.

O setor papeleiro, editorial e a opinião pública, claro, ex-
ternaram sua revolta com tal opinião, sinalizando aumento 
de custo e prejuízo aos consumidores.

Afora as naturais críticas, faltou debater o cerne do pro-
blema que é o caos fiscal que nossa legislação criou, especial-
mente nesse setor e, por mais estranho que possa parecer, 
os malefícios que essas desonerações provocam (calma, não 
estamos defendendo carga tributária, as explicações seguin-
tes darão as devidas justificativas à afirmação).

Livros, jornais e periódicos (revistas), assim como o papel 
destinado a sua impressão, são imunes, isto é, a Constituição 
Federal blinda a cobrança de impostos sobre tais produtos, 
sob a justificativa de que deve ser preservada a liberdade de 
expressão, de imprensa e estimulada a educação da sociedade.

A imunidade alcança apenas impostos (como é o caso do 
imposto de importação, ICMS e IPI), mas não se aplica a ou-
tras espécies tributárias, como são as contribuições. A CBS, 
tal qual o PIS e a COFINS, são contribuições e, assim, não 
são protegidas da tributação, digamos, automaticamente. É 
necessário que determinada lei isente ou reduza a incidência.

E assim, teoricamente, foi feito e gerou a discussão co-
mentada no início. Ocorre que a legislação, na forma atual, 
causa mais confusão que desoneração.

Agora chegamos ao desafio, nossa trívia tributária. De-
sembaralhe a loucura abaixo e encontre uma lógica aceitável 
para explicar tal desenho fiscal. E, mais: justifique como esse 
cenário ajuda o bom pagador de tributos e não simplesmente 
dar campo para uma fraude generalizada no setor, compen-
sando o fraudador com enormes ganhos.

Vamos lá! O mercado editorial trabalha com quatro pro-
dutos com a seguintes incidências tributárias:
a) Impressos tributados (material publicitário, comercial 

ou documentos em geral): a sua venda é tributada por 
ICMS, IPI, PIS e COFINS, integralmente, e o papel que 
lhe serve como insumo idem;

b) Livros: na venda não há impostos (ICMS e IPI) e o PIS e 
a COFINS incidem a alíquota zero (desonerado, portan-
to), enquanto seu papel é imune a impostos, mas inte-
gralmente tributado por PIS e COFINS (9,25%);

c) Periódicos (revistas): na venda não há impostos (ICMS e 


