DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE OS LEITORES DIGITAIS
– E-READERS – A MENS LEGIS E O ESTORVO LEGAL
THE TAX IMMUNITY ON THE ELETRONIC READERS – EREADERS – THE MENS LEGIS AND THE LEGAL EMBARRASSING
Almino Silveira Lopes 1
Resumo: A Constituição Federal de 1988, enquanto consolidação do Contrato Social
entre cidadãos e Estado, traz em seu bojo as limitações deste. Mas tais limitações não
possuem caráter meramente automutilatório, sendo, acima de tudo, diretrizes. O Art. 150, IV,
b, da Carta Magna brasileira (BRASIL, 1988), traz a imunidade tributária sobre livros,
jornais, periódicos e o papel destinado à sua produção, porém, além da interpretação
gramatical do texto legal, faz-se mister a aplicação da interpretação sócio-histórica, na qual se
fará a análise da Mens Legis, a análise do “espírito da lei”, dentro de seu tempo e espaço.
Através de tal análise, associada ao entendimento jurisprudencial e à doutrina pátria, poder se-á chegar à conclusão de que a proteção trazida pela Constituição Federal de 1988 não
incide meramente sobre o papel ou sobre o bem “livro”, mas sobre a propagação da cultura,
sendo o livro e o papel escolhidos dentro do contexto sócio-histórico da década de 80 como
suporte com melhor relação custo/benefício pela relevância que possuíam, não com o intuito
de excluir eternamente todas as demais possibilidades. Vê-se a abertura constitucional à
atualização de tal proteção com base na Mens Legis acerca da Imunidade Tributária Cultural,
por exemplo, na Emenda Constitucional nº 42, de 2003, que garante a imunidade contra os
impostos estaduais e do Distrito Federal nas prestações de serviço de comunicação nas
modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita,
preservando o espírito constitucional de proteção à difusão da cultura. Através dos estudos
supracitados, combinado com a retrospectiva histórica acerca dos suportes físicos de conteúdo
digital, chega-se à conclusão de que dentro da sociedade pós-ditadura contextualizada no final
da década de oitenta, na qual foi elaborada a Constituição Federal e as respectivas
imunidades, buscou-se blindar o acesso à cultura da pesada carga tributária brasileira, sendo
as mídias digitais uma realidade além da cena brasileira da época. E sendo crescente o uso e a
difusão de tais mídias, deve-se preservar a Mens Legis positivada pelo legislador originário
para a proteção, crescimento e difusão da cultura em nosso país.
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Abstract: The Constitution of 1988, the consolidation of the Social Contract between
citizens and the State, brings within it the limitations of this very own State. But such
limitations have not self-destructed purposes, they’re guidelines. The article 150, IV, b, of the
Brazilian Constitution, brings tax immunity on books, newspapers, periodicals and paper used
for their production, however, beyond the grammatical interpretation of the legal text, it is
necessary the application of the social-historic interpretation, in which it will analyze the
Mens Legis, the analysis of the “spirit of the law”, within your time and space. Through this
kind of analysis, coupled with the legal understanding and doctrine, will come to the
conclusion that the protection introduced by the 1988 Constitution does not focus merely on
paper or on the material object "book", but on the spread of culture, and the book and the
paper chosen within the socio-historical context of the 80s as support with best cost / benefit
for the relevance they had, not with the intention of excluding all other possibilities forever.
It’s possible notice the constitutional opening about the legal updating based in the original
Mens Legis about the Cultural Tax Immunity, e.g., the Constitutional Amendment No. 42,
2003, which guarantees immunity from state taxes and the Distrito Federal taxes in the
provision of communication services in terms of broadcasting and reception of images and
sounds open and free, in the way of the spirit of constitutional protection to the dissemination
of culture. Through the aforementioned studies, combined with the historical retrospective
about the physical media of the digital content, one comes to the conclusion that within the
post-dictatorship contextualized in the late eighties, in which the Constitution was drafted and
so the immunities within it, sought to immunize the access to the culture of Brazilian heavy
tax burden, and the digital media are a reality beyond the Brazilian scene at that time. And
being increasing the use and dissemination of such kind of media, as a physical support of
digital books, it should preserve the Mens Legis of the Brazilian Constitution for protection,
growth and dissemination of culture in our country.
Keywords: Tax Immunity. Eletronic Readers. E-Readers. Cultural Immunity.
Introdução
Partindo do Art. 150, IV, b, da Constituição Federal de 1988, tem-se a instituição da
imunidade fiscal dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, sendo tais
bens protegidos por força constitucional da incidência de impostos. Tal letra legislativa, sendo
obra do legislador originário, não é letra morta, possui um sentido, um objetivo, um espírito.
Acquaviva (2006, p. 561) define a Mens Legis como sendo “... a suposta intenção da lei a ser
adaptada aos valores sociais de cada momento histórico, graças a uma interpretação
progressiva.”, ou seja, a Carta Magna possui a função de direcionar as legislações
infraconstitucionais conforme o contexto sócio-histórico. Através da análise de tal artigo,
situado dentro das Limitações do Poder de Tributar, chega-se à conclusão de que a
doutrinariamente denominada Imunidade Tributária Cultural possui o condão de incentivar a
propagação da cultura, especificamente através do meio escrito.
Importante realizar uma breve ressalva acerca da elaboração do texto constitucional.
Sabendo o legislador originário que a Constituição Federal de 1988 deveria ser uma base
sólida, cuja atualização de seu texto seria possível, mas deveria ser feito com cautela devido à
segurança jurídica, tratou tal legislador de elencar na Constituição as diretrizes e normas mais
elementares, essenciais, ao Estado brasileiro. Devido a isto, é necessário diferenciar a
legislação meramente tributária, dotada de seus princípios próprios, e dentre eles o princípio
da interpretação restritiva, e a norma constitucional eivada de diretrizes tributárias. Aquelas

ISSN-e: 2316-9982

comportam regras imediatas, restritas, ancoradas ao princípio da legalidade estrita que rege a
intervenção pública na esfera privada, estas normas norteiam aquelas.
Contribui para se alcançar tal interpretação legislativa as intenções descritas na Lei
10.753/03, que institui a Política Nacional do Livro, trazendo em seu artigo primeiro as
diretrizes de tal Política. Pode-se transcrever, dentre outras, devido à sua especial relevância
ao estudo em pauta, os incisos II a IX do texto legal supracitado:
II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão do
conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da conservação do
patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da
qualidade de vida;
III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a
comercialização do livro;
IV - estimular a produção intelectual dos escritores e autores brasileiros, tanto de
obras científicas como culturais;
V - promover e incentivar o hábito da leitura;
VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial;
VII - competir no mercado internacional de livros, ampliando a exportação de livros
nacionais;
VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;
IX - capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para seu
progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do saber e da
renda;

Tendo consciência de que a cultura deveria ser preservada, e em especial a cultura
escrita, o legislador originário protegeu seus suportes físicos mais populares àquela época,
livros, jornais, periódicos e o papel utilizado na sua impressão, imunizando-os. Mas sabendo
que não seria capaz de prever todas as evoluções tecnológicas vindouras, não petrificou ta l
artigo, assim como não criou qualquer tipo de restrição ou embaraço à extensão de tal
proteção. Vê-se, por exemplo, que os primeiros computadores com leitores de CD-ROM
(Compact Disc Read-Only-Memory) foram criados na década de 90 (GADELHA, 2013), dois
anos após a Constituição Federal vigente.
Após a brevíssima análise constitucional, é necessário proceder ao estudo do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – devido ao seu grande impacto sobre o
preço final dos bens comercializados no Brasil. Vale frisar que tal imposto possui alíquotas
que vão, dentro do estado do Ceará, de 12% a até 25% (BRASIL, 2013) quando produzidos
no Brasil, incidindo “sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e prestações se iniciem no exterior” (CEARÁ, 2013).
Por fim, resta-nos o estudo do suporte digital aos livros, o Eletronic Reader, ou EReader. Dentre esta categoria, encontra-se, por exemplo, o Kobo, marca canadense trazida ao
Brasil pelas Livrarias Cultura, e o Kindle, fabricado pela gigante Amazon. Destaca -se a
importância da nova mídia para o livro através das estatísticas divulgadas pela loja Amazon,
que vende tanto livros físicos quanto digitais. Segundo informação trazida pelo site de
tecnologia Terra:
“A companhia [Amazon.com] apontou que, nos últimos três meses, para cada 100
livros em papel vendidos pelo Amazon.com, a companhia vendeu 143 eletrônicos,
número que aumenta em junho, quando para cada 100 livros físicos, foram
comprados
180
e-books.”
(TERRA,
2010).
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Várias vantagens convergem para o crescimento dos chamados “livros digitais”, apesar
da pouca regulamentação legal em vigor. Dentre elas, pode-se citar o custo reduzido, mesmo
que tal realidade não alcance a algumas editoras, a mobilidade, sendo possível carregar
milhares de títulos em um único aparelho cujo peso é menor que 200 gramas, centenas de
títulos gratuitos, a longa duração da bateria, com carga suficiente para cerca de um mês de
leituras e o menor dano ao meio ambiente, visto que dispensa o uso do papel como suporte ao
conteúdo. Quanto às desvantagens, há o inconveniente de ter que recarregar a bateria do
aparelho, mesmo que ocasionalmente, a sensibilidade da tela touch screen, que pode quebrarse devido a impactos, quedas ou excesso de pressão em ambientes menos espaçosos, como
dentro de uma bolsa cheia ou uma mochila lotada, e o investimento inicial no E-Reader, que,
no Brasil, pode variar de R$249,00 (Kindle) (AMAZON.COM, 2013) a R$659,00 (Kobo
Aura HD) (KOBO, 2013).
Como conclusão, tem-se que o legislador originário apresentou no Art. 150, IV, b da
Constituição Federal, a escolha do suporte físico mais relevante à época, mas que
conscientemente não realizou nenhuma vedação à atualização de tal mídia, conclusão
consonante com a mens legis extraível da Imunidade Tributária Cultural. Ao se alinhar a
intenção da nossa Carta Magna com a atual realidade, na qual o suporte digital aos livros
cresce mais e mais, torna-se gritante a exigência de regulamentação específica, inclusive com
a atribuição de NCM/SH (Nomeclatura Comum do MERCOSUL/Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias) próprio, de modo a se garantir a devida imunidade
e permitir que a cultura se difunda cada vez mais no Brasil através da popularização da
leitura.
Do E-Reader e do Tablet PC
Inicialmente, tem-se a definição trazida pelo NCM/SH2 sob o número 8471.41.90, que
abrange, conforme definição apresentada pela lei 11.196/2005, quaisquer “máquinas
automáticas de processamento de dados, portáteis, sem teclado, que tenham uma unidade
central de processamento com entrada e saída de dados por meio de uma tela sensível ao
toque de área superior a 140 cm² (cento e quarenta centímetros quadrados) e inferior a 600
cm² (seiscentos centímetros quadrados) e que não possuam função de comando remoto
(tablet PC)” (BRASIL, 2005), atualmente englobando tanto os E-Readers quanto os Tablet
PCs. Porém, as semelhanças cessam aqui.
O Tablet PC, conforme definição apresentada pelo site Wikipedia, já vista e revisada
por mais de três mil e quatrocentas pessoas, segundo dados da própria organização
(WIKIÉDIA, 2013), "...é um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado
para acesso à Internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros,
jornais e revistas e para entretenimento com jogos. Apresenta uma tela sensível ao toque
(touchscreen) que é o dispositivo de entrada principal. A ponta dos dedos ou uma caneta
aciona suas funcionalidades.". Marcado pela versatilidade, o Tablet PC agrega funções de
computador, smartphone e organizador pessoal e pode ser usado para diversas finalidades, por
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exemplo, assistir a vídeos, filmes, ouvir música, editar textos, elaborar planilhas, ler livros e
textos soltos, tirar fotografias, digitalizar documentos dentre diversas outras possibilidades.
Já o Eletronic Reader pode ser definido como um dispositivo pessoal cuja tela é voltada
para a exibição e leitura de livros digitais. Apesar de ser possível acessar lojas virtuais para a
aquisição de novos títulos ou, em alguns casos servidores de e -mail com algumas restrições,
todo o conjunto é voltado para a exibição dos livros digitais. Também é característica destes
aparelhos a utilização da Eletronik Ink (E-Ink), um tipo especial de tinta formada por
microesferas eletricamente carregadas com cargas positivas e negativas. Em linhas gerais, a
tela elaborada com a E-Ink funciona com microcapsulas transparentes recheadas com
minúsculas esferas brancas e pretas eletricamente carregadas e mantidas em suspensão em um
óleo também transparente. Ao se gerar uma carga elétrica, as esferas brancas ou pretas vão à
superfície da microcapsula, tornando-se visíveis. De acordo com a carga elétrica, é possível
tornar um ponto preto, branco ou metade branco e metade preto.

Na imagem acima (WIKIPEDIA, 2009), representando uma ampliação da tela composta
pela E-Ink, o item 1 representa a camada superior da tela, aquela com a qual nossos olhos e
mãos tem contato. O item 2 representa uma camada de eletrodos transparente, o item 3
representa as microcapsulas transparentes, o item 4 representa os pigmentos brancos com
carga positiva, o item 5 representa os pigmentos negros, negativamente carregados, o item 6
representa o óleo transparente que preenche as microcapsulas, o item 7 representa uma
camada de eletrodos dividida em pixels, em pequenos pontos que podem ser carregados com
carga positiva ou negativa, o item 8 representa a camada de suporte inferior, o item 9
representa a incidência da luz, e os itens 10 e 11 representam as visão das cores branca e
preta, respectivamente .
Ao se carregar a camada de eletrodos dividida em pixels, atrai-se a carga oposta, logo
na microcapsula à esquerda, ao se usar a carga positiva na camada de eletrodos dividida em
pixels, atraem-se as esferas negras, carregadas com carga negativa, e repelem-se as esferas
brancas, carregadas com carga positiva, sendo mostrado na tela um ponto branco. O inverso
ocorre na microcapsula da direita, na qual o resultado é um ponto preto. Da combinação entre
estes pontos brancos e pretos formam-se as letras que compõem a página do livro. Esta
tecnologia possui como principal característica o baixíssimo consumo de energia elétrica, pois
enquanto uma tela de led é atualizada cerca de 30 vezes por segundo, empregando eletricidade
tanto em cada atualização quando para iluminar a tela, a E-Ink, por sofrer um processo
eletroestático, consume eletricidade apenas quando muda a imagem da tela, pois após a
mudança
os
componentes
da
E-Ink
permanecem
estaticamente
parados.
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Da Tributação
Dentre os diversos tributos em vigor no Brasil, merece destaque o Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Tal imposto é de competência estatal,
variando de 0% a 38%, conforme o bem sobre o qual incide e o estado que o exige, sendo
regulado via decreto. Nas operações internas, no estado do Ceará, a variação dá-se de 12% a
25%, conforme nos traz o Decreto n.º 24.569 de 31 de julho de 1997 alterado recentemente
pelo Decreto n.º 31.206 de 13 de maio de 2013. Segundo aquele decreto, o ICMS incide sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se
iniciem no exterior, sendo elencada as hipóteses de incidência dentro dos oito incisos do seu
artigo segundo (CEARÁ, 2013).
Grande problema apresenta-se devido à falta de especificidade da qualificação legal
possuída pelos leitores digitais. Atualmente, por não haver categoria específica, enquadram-se
no Art. 55, b, do Decreto n.º 24.569/97, sofrendo a incidência de uma alíquota de 17%, já que
são vistos dentro do NCM/SH3 sob o número 8471.41.90. A grande questão é que os EReaders NÃO pertencem à mesma categoria dos Tablets PCs devido à função que possuem, à
finalidade para a qual se prestam. Enquanto aquele é utilizado como mídia física para a leitura
de livros digitais, possuindo no máximo acesso limitado a e-mails e à loja virtual na qual se
pode adquirir os livros, estes são versáteis, podendo ser utilizado, também, para lazer em
geral, leitura, exibição de vídeos, utilização de jogos dentre diversas outras funções.
É notável a relevância de tal distinção devido às imunidades e isenções possuída s pelos
livros. Neste ponto é necessário definir, legalmente, o que é o livro. Diz-nos o artigo segundo
da Lei 10.753/03: “Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos
em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado,
encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento”
(BRASIL, 2003), equiparando-se, também ao livro:
I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material
similar;
III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante
contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;
VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com
deficiência visual;
VIII - livros impressos no Sistema Braille.
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Dentre os diversos tributos que incidem atualmente sobre os E-Readers, visto que os
dois maiores representantes são importados (Kindle e Kobo), podemos citar como de maior
relevância:




Imposto de Importação (II): imposto cuja função é, essencialmente, equilibrar os
preços dos produtos importados, possuindo função extrafiscal e visando à proteção
dos fornecedores brasileiros. Devido a este objetivo, é classificado como um
imposto seletivo, visto que incide apenas sobre certos produtos, com a alíquota
variando conforme o país de origem e a situação política deste junto ao Brasil.
Através do Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações 4,
tem-se que a alíquota que incidirá sobre o bem de NCM 8471.41.90 será de 15%;
Imposto sobre Produto Industrializado (IPI): conforme glossário disponibilizado
pela Receita Federal, assim é definido o IPI:
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um tributo de competência federal
e incide sobre as mercadorias relacionadas em sua tabela de incidência – TIPI, que é
baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) –, independentemente do
processo de industrialização ter ocorrido dentro das fronteiras do País ou no exterior.
Justifica-se a cobrança desse imposto sobre mercadorias importadas em razão da
necessidade de se promover a equalização dos custos dos produtos industrializados
importados
em
relação
aos
de
fabricação
nacional.
O IPI na importação, além da função arrecadatória, visa atender aos objetivos da
política industrial, especialmente no que diz respeito à promoção de tratamento
tributário isonômico para a importação e a produção nacional. (BRASIL, 2013)





Quanto à alíquota do IPI, esta é definida na Tabela de Incidência de Produto
Industrializado, disponibilizada anualmente pela Receita Federal, incidindo sobre os
Tablet PC e E-Reader com o valor de 15%;
Contribuições para Financiamento da Seguridade Social – Importação (COFINS –
Importação) e Contribuição para o Programa de Integração Social e Formação do
Servidor Público – Importação (PIS/PASEP – Importação): São tributos instituídos
pela Lei 10.865/2004, possuindo alíquotas pré-determinadas pelo texto legal que
variam conforme o NCM do produto em pauta. No caso dos Tablets PC, e
consequentemente, dos E-Readers, as alíquotas são, respectivamente, 7,6% e 1,6%.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços: Conforme tratado acima, tal
imposto possui incidência sobre a comercialização do bem, sendo exigida, também
ao realizar a importação. No caso do estado do Ceará, a alíquota atual de 17%, que
incide sobre os E-Readers e Tablet PCs foi instituída pelo Decreto n.º 24.569 de 31
de julho de 1997 alterado recentemente pelo Decreto n.º 31.206 de 13 de maio de
2013.

Importante ressaltar que em alguns casos, a base de cálculo, o valor sobre o qua l incide
a alíquota referente ao tributo, não é apenas o valor aduaneiro, o preço do bem. Por exemplo,
no caso do Imposto de Importação, tem-se o cálculo simples do valor aduaneiro multiplicado
pela alíquota, mas no caso do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), a base de cálculo
dá-se com o soma do valor aduaneiro com o valor já calculado do Imposto de Importação (II),
sendo a alíquota aquela descrita na Tabela de Incidência do IPI (TIPI).
A título de exemplo, utilizando-se da ferramenta disponibilizada pela Receita Federal,
podemos ter uma ideia do peso trazido por tal tributação. Para facilitar a percepção dos
valores, utilizaremos em nosso exemplo a importação de um Leitor Digital cujo valor
convertido em nossa moeda nacional seja exatamente R$100,00, sendo este o nosso valor
4
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aduaneiro. A alíquota do Imposto de Importação é de 16%, incidindo diretamente sobre o
valor aduaneiro, totalizando R$16,00. Em seguida, temos a incidência do Imposto sobre
Produto Industrializado, este calculado com a alíquota de 15% incidindo sobre o valor
aduaneiro somado ao valor do Imposto de Importação, ou seja, obtém-se o valor de tal tributo
ao multiplicar o valor da alíquota por R$116,00, obtendo-se a obrigação tributária no
montante de R$17,40.
Merece especial atenção o cálculo das contribuições sociais devido à sua relativa
complexidade, cálculos estes estabelecidos pela Instrução Normativa SRF nº 572, de 23 de
novembro de 2005. Para chegar-se ao valor das contribuições relativas ao COFINS –
Importação e ao PIS – Importação, será necessário aplicar, as seguintes fórmulas:
e
, sendo
(BRASIL, 2005). Ainda conforme nos é informado na supracitada Instrução Normativa, VA
representa o valor aduaneiro, “a” a alíquota do Imposto de Importação, “b” a alíquota do
Imposto sobre Produto Industrializado, “c” a alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP –
Importação, “d” a alíquota da COFINS – Importação, e, por fim, “e” representa a alíquota
relativa ao ICMS. Com base nestes cálculos, sendo VA = R$100,00, “a” = 16, “b” = 15, “c” =
1,65, “d” = 7,60 e “e” = 17%, tem-se que o valor da Contribuição PIS/PASEP, para o
exemplo em pauta, será R$2,31, enquanto o COFINS será de R$10,66.
Quanto ao valor do ICMS em nosso exemplo, este será calculado com a incidência da
alíquota de 17% sobre o valor somado do valor aduaneiro com todos os demais tributos,
totalizando R$24,88.
Neste nosso brevíssimo exemplo, temos que o valor final de um Leitor Digital
importado inicialmente por R$100,00, sofrendo apenas a incidência dos tributos essenciais,
isto sem contar os tributos indiretos associados ao frete, transportes em geral, custos
cartorários, contribuições colhidas sobre e pelos empregados, IOF sobre a conversão de
moeda dentre vários outros, chegará em nossas terras tupiniquins custando aproximadamente
R$171,25. Apesar de, em teoria, a soma dos percentuais dos tributos serem de 57,25%, vemos
que a majoração real do preço chega ao absurdo patamar de 71,25%.
Conclusão
Com base nas definições, argumentos e valores apresentados, concluímos que o brutal
aumento do preço seria evitado com a inclusão dos leitores digitais dentro da Imunidade
Cultural, disposta no Art. 150, VI, d, da Constituição Federal, que veta a instituição de
impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, assim como
dentre o rol taxativo de bens equiparados ao livro dentro do Art. 2º, §único. da Lei 10.753/03.
Ao incluir o leitor digital dentre os bens imunizados, saciar-se-ia a Mens Legis trazida pelo
texto constitucional supracitado, garantindo-se a difusão da cultura através de livros digitais,
via de regra mais baratos que os livros físicos. Ao imunizar os E-Readers contra a incidência
dos impostos supracitados, reduzir-se-ia desde logo a carga tributária real em 58,28%.
Quanto às contribuições, a inclusão do leitor digital dentro do rol trazido pelo Art. 2º,
§único da Lei 10.753/2003 garante que seja reduzido a zero as alíquotas referentes às
Contribuições PIS/PASEP e COFINS, nos exatos termos do Art. 8º, §12, XII, da Lei
10.865/2004, que afirma:
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Art. 8º As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de
cálculo de que trata o art. 7º desta Lei, das alíquotas de:
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de
importação de:
...
XII - livros, conforme definido no art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de
2003.

Com tais medidas, pode-se assegurar que um número cada vez maior de pessoas terá
acesso aos benefícios trazidos pelos leitores digitais, benefícios estes já bastante aproveitados
em outros países devido à proteção tributária que tais bens possuem, e que atualmente
culminam em um acesso simplificado a cultura escrita em escala global. Ao se garant ir o
acesso aos milhares de livros gratuitos disponibilizados digitalmente, aos livros integrantes do
domínio público e aos livros cujo preço é naturalmente menor devido aos menores custos de
produção, se garantirá a difusão cultural em escala nunca antes vista. Tal imunização não
deve ser visto como um corte de receita para o país, e sim, acima de tudo, como um
investimento em nossa cultura.
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