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Indica a Bancada Federal de Mato Grosso, com
cópias ao Exmo. Sr. Governador do Estado de
Mato Grosso, ao Exmo. Sr. Secretario de Estado
de  Educação  e  ao  Exmo.  Sr.  Secretario  de
Estado  de  Cultura,  Esporte  e  Lazer,  a
necessidade de votar contra a taxação de livros
(alíquota de 12%), estabelecida no projeto de
lei nº. 3.887/2020, que “Institui a Contribuição
Social sobre Operações com Bens e Serviços -
CBS, e altera a legislação tributária federal”.

                 Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa,
ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente a Bancada Federal de Mato
Grosso, com cópias ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,  ao Exmo. Sr. Secretario de
Estado de Educação e ao Exmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a  necessidade  de
votar contra a taxação de livros (alíquota de 12%), estabelecida no projeto de lei nº. 3.887/2020,  que “Institui
a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços - CBS, e altera a legislação tributária federal”.

JUSTIFICATIVA

              Apresentamos a presente indicação solicitando a Bancada Federal de Mato Grosso que vote contra
a taxação de livros (alíquota de 12%), estabelecida no projeto de lei nº. 3.887/2020,  que “Institui a
Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços - CBS, e altera a legislação tributária federal”.

            Os livros além da isenção tributária, aprovada em 1946 a partir de proposta do escritor e então
deputado federal Jorge Amado, desde 2004 também são isentos de PIS/Cofins em razão das Leis 10.865/04
e 11.033/04 e do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), por causa da Lei
10.893/04.

           A equipe econômica incluiu, em documento recém-divulgado, os livros entre itens sujeitos à incidência
da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), primeira etapa de uma reforma tributária a ser desenvolvida
no governo Bolsonaro.
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        O atual governo, porém, pretende que as obras passem a ter uma alíquota de imposto de 12%,
conforme Projeto de lei Federal 3.887, de 2020, de autoria do governo do presidente Jair Bolsonaro. A
alíquota seria referente à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), a ser criada como primeira etapa de
uma reforma tributária pretendida pela equipe econômica do governo federal, sendo que uma das
justificativas apresentadas para a taxação seria que apenas os ricos leem. 

          Editores, escritores e professores de todo país se posicionam contrariamente à proposta do governo
federal de taxar livros, que desfrutam de isenção tributária desde 1946.

          A Receita Federal vem defendendo que os livros podem perder a isenção tributária porque são
consumidos pelas faixas mais ricas da população, que ganham mais de 10 salários minimos
mensalmente.Com a arrecadação extra, a Receita diz que o governo poderá financiar outras políticas
públicas, como ocorre em medicamentos, na área de Saúde, e em Educação.

        Se depender da Receita Federal, portanto, a venda de livros passaria a ser tributada em 12%, que é a
alíquota sugerida pelo governo para a Contribuição de Bens e Serviços (CBS) — imposto que deve unificar
os tributos federais que incidem sobre o consumo na reforma tributária

          A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), mediadora de recente debate na Câmara dos
Deputados e coordenadora da Frente Parlamentar de Incentivo a Leitura, questionou a hipótese. “O governo
que isenta armas quer taxar livros?”

        Famílias com renda inferior a dez salários mínimos respondem por 50% do consumo de livros
não-didáticos e cerca de 70% dos didáticos”, disse Fernanda Melchionna, coautora do pedido para
realização da audiência pública. “É evidente que devemos ampliar o acesso, e não restringi-lo, como o
governo ameaça fazer.

        O editor Tomaz Adour explicou que o mercado editorial brasileiro é muito pequeno, sendo que a
taxação teria um resultado irrelevante para as receitas do governo. Para ele, na verdade, o efeito seria
contrário já que o governo é hoje o maior comprador de livros no Brasil e seria diretamente atingido pela
cobrança do imposto.

       A taxação de livros em 12% defendida pelo Ministério da Economia para aumentar a arrecadação
deverá prejudicar o próprio governo, atingindo em cheio o Ministério da Educação (MEC). Em audiência
pública realizada  na Camara para discutir o tema, a coordenadora-geral do Programa do Livro do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Nadja Rodrigues, chamou atenção para o que pode ser
um tiro no pé.

       “São comprados 150 milhões de livros. Está se atendendo uma população equivalente à de muitos
países da Europa, por exemplo. Isso precisa ser visto porque o governo também vai pagar essa conta,
porque é o maior consumidor do mercado editorial brasileiro. São R$ 2 bilhões. Com certeza isso vai reverter
em mais custo no investimento total de material didático no país”, disse.”

        Tomaz Adour defendeu o investimento no aumento de venda de livros no Brasil e apontou que a
taxação teria resultado contrário com a redução do mercado. Ele ainda afirmou que, caso seja colocada em
prática uma alíquota de 12% nos livros, o efeito seria muito maior, chegando a 20% o aumento do custo para
as grandes editoras e a 50% para as pequenas editoras.
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        Pelos motivos expostos apresentamos o presente pleito de fundamental para população brasileira.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Junho de 2021

 

Dr. João
Deputado Estadual
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