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RESUMO 

 

ELIAS, João Marcelo da Silva. Análise da possibilidade de extensão da imunidade tributária 

prevista no artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal a websites jornalísticos. 74 f. Tese de 

Láurea (Graduação) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar se a imunidade tributária de livros, jornais, 

periódicos e do papel destinado a sua impressão, prevista pelo artigo 150, VI, “d”, da 

Constituição Federal, é aplicável a websites jornalísticos. 

A princípio, parece haver uma tendência dos juristas a estenderem demasiadamente a 

imunidade, desconsiderando o fato de que ela é uma exceção ao princípio da capacidade 

contributiva. 

Serão explorados os quatro elementos da interpretação: gramatical, histórico, 

sistemático e teleológico. 

Devem ser investigados os possíveis sentidos do termo “jornal”, a vontade do legislador, 

o princípio ínsito da norma e a relação do enunciado do artigo 150, VI, “d”, da Constituição 

Federal com outras disposições constitucionais. 

As ferramentas construídas a partir de cada um dos elementos permitirão, 

conjuntamente, que se esboce uma resposta à questão colocada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: imunidade tributária, livros, jornais, periódicos, websites jornalísticos.  
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ABSTRACT 

 

ELIAS, João Marcelo da Silva. Analysis of the possibility of extending the tax immunity 

provided for in article 150 (VI) (d) of the Federal Constitution to journalistic websites. 74 

pages. Final Dissertation (Undergraduate) – Faculty of Law, University of São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

 

 

This dissertation aims to analyze whether the tax immunity applicable to books, 

newspapers, journals, and the paper intended for printing them, provided for by article 150 (VI) 

(d) of the Federal Constitution, is also applicable to journalistic websites. 

At first, there seems to be a tendency for jurists to overly extend the immunity, 

disregarding the fact that it is an exception to the ability-to-pay principle. 

The following elements of interpretation are going to be used: grammatical, historical, 

systematic, and teleological. 

It is necessary to investigate the possible meanings of the term “newspaper”, the will of 

the legislator, the inherent principle of the rule and the relation between article 150 (VI) (d) of 

the Federal Constitution and other constitutional provisions. 

The conclusions built from each of the elements will jointly enable the draft of an answer 

to the initial question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: tax immunity, books, newspapers, journals, journalistic websites. 



7 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 8 

Objetivo do trabalho ....................................................................................................................................8 

Relevância do tema ......................................................................................................................................8 

Premissas assumidas ....................................................................................................................................9 

Metodologia ............................................................................................................................................... 10 

Plano de texto ............................................................................................................................................ 12 

1. ELEMENTO GRAMATICAL DA INTERPRETAÇÃO: OS SENTIDOS DO TERMO “JORNAL”... 14 

1.1. O termo “jornal”: concepção de mídia ............................................................................................ 15 

1.2. O termo “jornal”: concepção de hipergênero ................................................................................. 17 

1.3. Os websites jornalísticos frente aos sentidos do termo “jornal” ................................................... 19 

2. ELEMENTO HISTÓRICO DA INTERPRETAÇÃO .......................................................................... 33 

2.1. Censura de Vargas, Constituição de 1946 e Ditadura Militar ...................................................... 33 

2.2. A imunidade na Constituição de 1988: a busca pela voluntas legislatoris ................................... 37 

2.3. Análise de posicionamentos do Supremo Tribunal Federal .......................................................... 39 

3. ELEMENTO SISTEMÁTICO E ELEMENTO TELEOLÓGICO DA INTERPRETAÇÃO ......... 51 

3.1. A imunidade tributária frente a direitos fundamentais ................................................................ 51 

3.2. A imunidade tributária frente ao sentido do “vetor” capacidade contributiva .......................... 59 

3.3. Princípio da praticabilidade tributária e considerações finais ..................................................... 62 

CONCLUSÃO ............................................................................................................................................... 67 

BIBLIOGRAFIA........................................................................................................................................... 69 

 

  



8 

 

INTRODUÇÃO 

 

Objetivo do trabalho 

 

O objetivo deste trabalho é analisar se a imunidade tributária de livros, jornais, 

periódicos e do papel destinado a sua impressão, prevista pelo artigo 150, VI, “d”, da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), é aplicável a websites jornalísticos que ofertem planos 

de assinatura paga. 

A princípio, parece haver uma tendência da doutrina e da jurisprudência a expandir 

demasiadamente o alcance da imunidade, sem que haja um processo interpretativo consistente 

voltado à extração da norma imunizante, que considere o princípio da capacidade contributiva.  

 

Relevância do tema 

 

O tema se faz relevante frente às alterações das mídias tradicionalmente atreladas aos 

gêneros textuais jornalísticos: decresce o consumo de jornal impresso, ao passo que aumentam 

as assinaturas de conteúdo online.  

O ambiente digital permite que diferentes elementos linguísticos — verbais, imagéticos, 

sonoros etc. — sejam combinados de maneiras inovadoras. Nesse cenário, os gêneros textuais 

jornalísticos se transformam. Como aponta Adair Bonini, uma notícia, por exemplo, circulada 

em diferentes mídias — rádio, jornal, internet e televisão —, jamais será exatamente a mesma1.  

Além disso, segundo Dominique Maingueneau, enquanto o papel tem espaço restrito, o 

universo online é aberto, e há a possibilidade de navegação entre uma página e outra de maneira 

praticamente instantânea. Para o linguista francês, trata-se de uma prática de leitura diversa da 

tradicional2.  

Frente a essas mudanças, deve-se questionar se a noção de jornal a que faz menção a 

CF/88, ao conceder a imunidade, abarca esse “novo” jornal, desvinculado do papel.   

 
1 BONINI, Adair. Mídia/suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações. Revista Brasileira de 

Linguística Aplicada, Belo Horizonte. 2011. pp. 679-704. 
2 MAINGUENEAU, Dominique. Hipergênero: hipergênero, gênero e internet. In: SOUZA-E-SILVA, Maria 

Cecília Perez de; POSSENTI, Sírio. (org.). Doze Conceitos em Análise do Discurso. 1. ed. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2010. cap. 7. 
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A discussão ganha ainda mais notoriedade frente ao julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 330.817/RJ, em 20173. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu, unanimemente, que a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “d”, da CF/88 é 

aplicável ao livro eletrônico (e-book) e, inclusive, aos dispositivos cuja função essencial seja 

servir de “suporte” (terminologia a ser questionada) a eles, como os dispositivos da marca 

Kindle.  

A tese para o tema foi fixada com repercussão geral e deu origem à Súmula Vinculante 

nº 57/STF4, em abril de 2020. 

Como resposta às incertezas que circundam o tema, tramita, no Congresso Nacional, a 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 150/20125, de autoria do Deputado Federal Sandro 

Alex, cujo objetivo é estender, expressamente, a imunidade do artigo 150, VI, “d”, a livros, 

jornais e periódicos digitais. Em outubro de 2019, a Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou o parecer do relator da proposta, 

Deputado Federal Rubens Bueno, que concluiu pela constitucionalidade da PEC nº 150/20126.   

Trata-se, pois, de um tema bastante atual, amplamente discutido pela doutrina, pela 

jurisprudência e pelo legislador constituinte derivado. Assim, resta evidente a relevância do 

objeto deste trabalho.  

 

Premissas assumidas 

 

Demonstrada a relevância do tema, fundamental estabelecer as premissas das quais 

partirá este trabalho. A começar pela ideia de que as normas tributárias devem ser analisadas à 

luz dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e, portanto, não devem ser dissociadas 

dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e da coletividade7. 

Importante, também, citar que o Sistema Tributário Nacional é amplamente estruturado8 

na CF/88, no Título VI, Capítulo I, Seções I a VI. A interpretação desses dispositivos 

 
3 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
4 Súmula Vinculante 57/STF. Sessão Plenária de 15.4.2020. DJe n. 99 de 24.4.2020. 
5 PEC nº 150/2012. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 

Proposicao=539068. Acesso em: 22.5.2020. 
6 BITTAR, Paula. CCJ aprova imunidade tributária a livros, jornais e periódicos eletrônicos. Agência Câmara de 

Notícias, 23.10.2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/603691-ccj-apr ova-imunidade-

tributaria-a-livros-jornais-e-periodicos-eletronicos. Acesso em: 22.5.2020.  
7 REIS, Hélcio Lafetá. A imunidade tributária e a liberdade de expressão: o caso do livro digital. 1. ed. São Paulo: 

Intelecto Soluções, 2015. pp. 11-18. 
8 REIS, Hélcio Lafetá. A imunidade tributária e a liberdade de expressão: o caso do livro digital.... pp. 19-21. 
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constitucionais, que estruturam a matéria tributária, deve ocorrer em consonância com o todo 

constitucional, frente ao princípio da unidade da Constituição: o aplicador do Direito deve 

considerar que não há contradições entre as normas da Carta Magna9, buscando, sempre, 

interpretá-las sistematicamente. 

Faz-se igualmente essencial o conceito de imunidade tributária: trata-se de limitação, 

constitucionalmente estabelecida, do poder de tributar. Segundo Luís Eduardo Schoueri, as 

imunidades tributárias protegem sujeitos e circunstâncias considerados especialmente 

relevantes, em face de sua relação com valores constitucionais, de forma a eliminar 

completamente a possibilidade de incidência de tributo sobre eles10. Conforme se extrai das 

lições de Pontes de Miranda11, trata-se de verdadeiro óbice à competência tributária.  

No que tange, especificamente, à imunidade de livros, jornais, periódicos e do papel 

destinado a sua impressão, será assumida a sua natureza objetiva, já que recai sobre as 

operações envolvendo os citados objetos, não sobre os sujeitos que as praticam12.  

Ademais, importante esclarecer que a vedação à instituição de tributos atinge, 

exclusivamente, os impostos, e aplica-se, sem distinções, à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. Quanto a isso, não há dúvidas, dada a clara redação do caput do 

artigo 150 da CF/88 e de seu inciso VI.  

Estabelecidas as premissas das quais partirá este trabalho, passa-se à exposição da 

metodologia a ser utilizada. 

 

Metodologia 

 

A fim de determinar se a imunidade do artigo 150, VI, “d”, da CF/88 abrange websites 

jornalísticos, serão empregados os elementos clássicos de interpretação: gramatical, histórico, 

teleológico e sistemático13. 

 
9 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Interpretação da Constituição: noções elementares. In: BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

pp. 94-95. 
10 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. pp. 433-434. 
11 MIRANDA, Pontes de. Da imunidade das instituições de educação e de assistência social a imposto de renda. 

Doutrinas Essenciais de Direito Tributário, v. 2, p. 741-754, fev. 2011. 
12 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 490-491. 
13 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

Cap. 39. 
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Tendo em vista o elemento gramatical da interpretação, buscar-se-ão os possíveis 

sentidos do termo “jornal”, a fim de determinar se contemplam as especificidades dos websites 

jornalísticos.  

Recorrer-se-á, pois, à linguística, com vistas à persecução da visão técnica sobre o 

assunto, sendo levados em consideração, também, os sentidos corriqueiros do termo. 

O elemento gramatical possibilita a construção de ferramentas necessárias à posterior 

determinação da norma imunizante. Como leciona Luís Eduardo Schoueri, a norma não pode 

ser confundida com o enunciado constitucional14. É necessário ir além.  

O trabalho não se esgota, pois, nesta etapa, já que, para a identificação da norma, faz-se 

indispensável investigar a voluntas legislatoris e a voluntas legis, bem como a inserção do 

enunciado na Carta Magna como um todo15. 

Por sua vez, o elemento histórico da interpretação revelará a intenção do legislador 

constituinte ao criar o dispositivo.  

A imunidade ora em discussão não surgiu com a CF/88. Portanto, é importante buscar 

suas raízes, que remontam à censura do Estado Novo, passando pela Constituição de 1946 e 

pela ditadura militar, até que se chegue à última constituinte. 

Nesse processo, serão, também, observadas algumas decisões proferidas pelo STF sobre 

o tema, até a recente extensão da imunidade aos e-books e e-readers, cuja fundamentação 

vincula-se ao elemento teleológico da interpretação.  

O elemento teleológico relaciona-se com a persecução do valor da norma imunizante. 

O enunciado do artigo 150, VI, “d”, deve ser também analisado à luz do “espírito” da norma, 

de seu princípio ínsito - da voluntas legis. Ferreira Filho destaca que a vontade da norma é 

especialmente relevante frente a hipóteses não antecipadas pelo legislador16 — o que parece ser 

o caso dos websites jornalísticos.   

Finalmente, o elemento sistemático da interpretação será explorado, já que a 

Constituição deve ser interpretada como sistema uno, livre de contradições17. Logo, a última 

etapa do trabalho consistirá na investigação da relação da imunidade não apenas com eventuais 

direitos fundamentais por ela protegidos, mas com a Constituição como um todo, com especial 

atenção às demais disposições constitucionais relativas ao Sistema Tributário Nacional.  

 
14 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... p. 433. 
15 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A interpretação e aplicação da lei e o ativismo judicial. In: CABRAL, 

Ana Lúcia Tinoco; BUENO, Francisco de Godoy (org). Direito e linguagem: a Constituição de 1988. 1. ed. 

Londrina: Thoth, 2019. Cap 1. 
16 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A interpretação e aplicação da lei e o ativismo judicial... cap. 1. 
17 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Interpretação da Constituição: noções elementares... pp. 94-95. 
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As ferramentas construídas a partir da aplicação de cada um dos métodos, 

conjuntamente interpretadas, revelarão a norma imunizante, permitindo que se responda à 

questão inicial: se a imunidade é extensiva (ou não) aos websites jornalísticos (e em que 

medida). 

Importante pontuar que há críticas quanto à aplicação do chamado método clássico de 

interpretação, constituído dos quatro elementos citados.  

Carlos Maximiliano destaca que a baixa densidade normativa das disposições 

constitucionais demandaria o empreendimento de esforços hermenêuticos diversos, com a 

aplicação de outros princípios interpretativos18.  

No caso, porém, o método clássico parece ideal à análise da questão trazida, pois 

proporciona reflexão sobre os principais aspectos atinentes à discussão: as acepções do termo 

“jornais”, a vontade do legislador, a jurisprudência sobre o tema, as disposições constitucionais 

a serem consideradas na extração da norma, e a possibilidade de interpretação extensiva frente 

às mudanças sociais, que poderiam se inserir na voluntas legis. 

Como pontua Paulo Gustavo Gonet Branco, nenhum método é isento de dificuldades 

(tampouco de críticas, por uma ou outra escola jurídica), mas isso não deve impedir a busca 

pela interpretação racional, estruturada a partir de um planejamento sólido19. É o que se 

pretende fazer neste trabalho. 

 

Plano de texto 

 

O trabalho será constituído de três capítulos, intitulados, respectivamente: (i) Elemento 

gramatical da interpretação: os sentidos do termo “jornal”; (ii) Elemento histórico da 

interpretação; e (iii) Elemento sistemático e elemento teleológico da interpretação. 

No primeiro capítulo, serão discutidos os possíveis sentidos do termo “jornal”, levando 

em consideração o contexto em que se insere. O capítulo dedicará especial atenção aos 

ensinamentos da linguística sobre o tema, sem ignorar os usos corriqueiros da palavra. Discutir-

se-á  o que são websites jornalísticos, e se eles se enquadram em algum dos sentidos 

investigados. 

 
18 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito… pp. 248-250. 
19 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Interpretação da Constituição: noções elementares. In: BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 

93. 
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No segundo capítulo, far-se-á uma análise histórica da imunidade, tendo como partida 

o Estado Novo, passando pela Constituição de 1946 e pela ditadura militar, até que se chegue 

à última constituinte. Em seguida, serão analisados alguns precedentes do STF, com destaque 

ao caso do e-book. 

No terceiro e último capítulo, será feita a busca pela voluntas legis, especialmente 

relevante, considerando que o constituinte não poderia ter previsto o atual cenário de ganho 

progressivo de importância das mídias digitais. Além disso, a norma será analisada 

sistematicamente, com a investigação de possíveis expansões e restrições de seu alcance por 

força de outras normas constitucionais. 
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1. ELEMENTO GRAMATICAL DA INTERPRETAÇÃO: OS SENTIDOS 

DO TERMO “JORNAL” 

 

À investigação dos sentidos atribuíveis às palavras que compõem os enunciados legais, 

grande parte da doutrina dá o nome de elemento gramatical da interpretação. É o caso de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por exemplo20. Por sua vez, Carlos Maximiliano refere-se a 

um processo ou elemento filológico da interpretação21.  

Sem adentrar a discussão atinente às diferentes denominações, a primeira etapa deste 

trabalho consistirá na identificação dos possíveis sentidos da palavra “jornal”, tanto no que 

tange ao contexto acadêmico, da linguística, quanto no que diz respeito a seus usos comuns, 

corriqueiros.  

Trata-se de investigação indispensável ao esboço de uma resposta à questão inicialmente 

colocada, dado que o art. 150, IV, “d”, da CF/88 estabelece uma vedação total à instituição de 

impostos sobre jornais.  

Como já pontuado, a vedação é classificada como imunidade objetiva, já que recai sobre 

as operações envolvendo o objeto “jornal”22. Assim, é preciso verificar: (i) as possíveis 

acepções do termo “jornal”; e (ii) se alguma dessas acepções pode ser usada em referência a 

websites jornalísticos. 

Importante, desde já, reconhecer que os vários websites que veiculam conteúdo 

jornalístico guardam relevantes diferenças entre si, as quais devem ser consideradas. 

Quaisquer sejam as conclusões a que se chegue neste capítulo, o trabalho deve ir além. 

Como leciona Luís Eduardo Schoueri, a norma não pode ser confundida com o enunciado 

constitucional23.  

Assim, faz-se indispensável investigar a voluntas legislatoris e a voluntas legis24, bem 

como a inserção do enunciado no Sistema Tributário Nacional e na Constituição como um todo. 

Afinal, não se pode falar em um fracionamento da interpretação25. Os diferentes elementos 

interpretativos levarão, conjuntamente, à construção de uma interpretação única. 

 
20 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A interpretação e aplicação da lei e o ativismo judicial. In: CABRAL, 

Ana Lúcia Tinoco; BUENO, Francisco de Godoy (org). Direito e linguagem: a Constituição de 1988. 1. ed. 

Londrina: Thoth, 2019. Cap 1. 
21 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito… p. 87. 
22 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 490-491. 
23 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... p. 433. 
24 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A interpretação e aplicação da lei e o ativismo judicial... cap 1. 
25 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito… p. 87. 
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1.1. O termo “jornal”: concepção de mídia  

 

No julgamento do Recurso Extraordinário 330.817/RJ, o STF considerou que a 

imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão abarca os e-

books e os e-readers26. 

Na tese da repercussão geral27, porém, não foi utilizado o termo “e-reader” — fez-se 

menção a suportes de livros eletrônicos (aqueles utilizados exclusivamente como fixadores 

destes). Analogamente, ao discutir a relação do papel com o livro tradicional, o Ministro Dias 

Toffoli, relator do caso, recorreu ao termo suporte.  

A palavra “suporte”, porém, carece de definição clara no campo da linguística, como 

aponta Adair Bonini28. O pesquisador indica que esforço pioneiro no sentido de explorar a 

noção de suporte, bem como sua relação com os gêneros textuais, veio com Luiz Antônio 

Marcuschi. 

Em linhas gerais, Marcuschi29 aponta que o suporte seria o locus físico ou virtual, que 

serviria de base ou espaço de fixação de gêneros textuais materializados como textos. Bonini 

questiona, porém, essa fronteira rígida criada por Marcuschi entre suporte e gênero: o primeiro, 

reduzido a locus físico, esvaziado de qualquer natureza simbólica; o segundo, ligado apenas ao 

simbolismo, dissociado de seu elemento material.  

No julgamento do caso dos e-books, Toffoli parece ter se valido dessa mesma fronteira 

rígida, ao se referir aos dispositivos utilizados para leitura de livros digitais como corpus 

mechanicum. 

Bonini discorda da concepção de Marcuschi. Para ele, haveria elementos entre os dois 

extremos indicados: o jornal, por exemplo, que é o ambiente de fixação de textos e, também, o 

nome que se dá ao conjunto de gêneros textuais jornalísticos materializados como textos em 

um mesmo espaço30. 

Frente a isso, Bonini31 propõe uma alternativa terminológica: (i) haveria gêneros 

(textuais) — padrões de construção textual —, cuja organização composicional é característica, 

 
26 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
27 Supremo Tribunal Federal, Tema nº 593, Repercussão Geral. 
28 BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações... p. 681. 
29 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 1. ed. São Paulo: Parábola, 

2008. pp. 172-189. 
30 BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações... p. 682. 
31 BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações... p. 688. 
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bem como seus modos de produção e de recepção pelo leitor; (ii) haveria mídias, definidas 

como tecnologias mediadoras da interação, caracterizadas pela forma como são organizadas, 

produzidas e recepcionadas, bem como pelos suportes que as constituem; e, finalmente, (iii) 

haveria suportes, elementos materiais necessários à concretização da mídia (e, portanto, da 

interação linguageira). 

A partir da terminologia proposta por Bonini, a televisão, enquanto mídia — tecnologia 

mediadora de interações —, seria composta de vários suportes (cabos, tela, ondas 

eletromagnéticas etc.), fazendo circular gêneros textuais como filmes, documentários, shows 

etc. 

A interação linguageira, pois, concretizada com a circulação de gêneros textuais 

materializados como textos, é influenciada pela organização e pela produção das mídias, que 

impactam a forma de recepção do texto pelo leitor. 

Vale pontuar: utiliza-se o termo “leitor” com significação ampla, em referência ao 

interlocutor na situação comunicativa. A questão é: se a organização e a produção das mídias 

influenciam a interação, não parece acertado traçar um limite rígido entre (i) mídia, de um lado, 

constituída de suportes, enquanto elemento material, mero espaço de fixação de textos, e (ii) 

gêneros textuais materializados como textos, de outro, enquanto elementos simbólicos, 

dissociados de seus aspectos materiais. 

A organização e produção das mídias têm efeitos sobre a organização e produção dos 

gêneros, impactando a forma como o leitor recebe o texto. Há zonas de interpenetração entre 

as duas noções. Távora chega a sugerir essa sobreposição entre elementos materiais e 

simbólicos32, mas de maneira incipiente, segundo Bonini33. 

No caso de jornais, aspectos materiais da mídia, como tamanho da página, diagramação, 

fonte etc. têm real influência sobre a leitura, sobre a interação a ser estabelecida. Há 

expectativas sociais no que tange aos gêneros textuais, em significativa parte criadas a partir 

das mídias. 

O significado de jornal, a que fez referência o constituinte ao elaborar a norma 

imunizante, pode, assim, estar atrelado à noção de mídia, enquanto tecnologia mediadora da 

interação linguageira.  

 
32 TÁVORA, A. D. F. Construção de um conceito de suporte: a matéria, a forma e a função interativa na 

atualização de gêneros textuais. Tese (Doutorado em Linguística) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, 

Universidade Federal do Ceará, 2008. In: BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e 

suas relações... p. 682. 
33 BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações... p. 682. 
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A ideia de jornal presente no ideário popular perpassa pela organização e produção da 

mídia em que circulam textos jornalísticos. Isso traz indubitável impacto simbólico, já que afeta 

a recepção do texto pelo leitor, e, consequentemente, a interação a ser estabelecida. 

Tradicionalmente, o termo jornal, em referência à mídia em que circulam textos 

jornalísticos, está atrelado ao objeto composto de papel e tinta, dividido em cadernos. O 

dicionário Houaiss atrela ao jornal, ainda, a periodicidade diária34. A esse respeito, Paulo de 

Barros Carvalho aponta que a norma imunizante seria redundante, dado que tem como objetos 

os jornais e os periódicos35. O professor aponta, na linha do verbete mencionado, que todo 

jornal, dada a veiculação diária, seria, também periódico. Essa visão será aprofundada (e 

relativizada) adiante.  

No entanto, essa ideia tradicional não está apenas relacionada a um locus físico (ou 

corpus mechanicum, para usar a terminologia do Ministro Dias Toffoli) — no ideário popular, 

jornal é, de fato, o objeto composto de papel e tinta, dividido em cadernos, de veiculação 

periódica, mas, necessariamente, é, também, o espaço de circulação de gêneros textuais 

jornalísticos materializados como textos (verbais escritos, de forma predominante). 

Corriqueiramente, não se faria referência a um livro de receitas, por exemplo, impresso no 

formato de jornal, como sendo, efetivamente, um jornal.  

Mais recentemente, observa-se certa migração do jornal impresso, enquanto ambiente 

de circulação de gêneros textuais jornalísticos, para websites. Bonini aponta que os gêneros se 

ajustam às formas de produção e de recepção proporcionadas pela mídia, de forma que, 

indubitavelmente, essa migração traz impactos aos gêneros materializados como textos36. 

Imperiosa a análise de websites jornalísticos, portanto, a fim de que se compreenda o 

impacto dessa migração, para que se possa concluir pela inclusão (ou não) de websites 

jornalísticos no espectro da imunidade tributária. 

 

1.2. O termo “jornal”: concepção de hipergênero 

 

Segundo Adair Bonini37, os gêneros, quando produzidos em agrupamento, compõem 

uma unidade de interação maior: o hipergênero. 

 
34 HOUAISS, Antônio. VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2008. p. 443 
35 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. cap. 6.  
36 BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações... p. 682. 
37 BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações... p. 691. 
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Em um jornal impresso, há diversos gêneros textuais jornalísticos materializados como 

textos: notícias, reportagens, artigos de opinião, crônicas etc. Esses diversos textos, como parte 

de um mesmo agrupamento (jornal), impactam a leitura uns dos outros. A interação linguageira 

implica a consideração do contexto comunicativo: intertextualidades, o tamanho da fonte de 

um texto em comparação à de outro texto, inserção em cadernos temáticos, fotografias, cores e 

outros elementos. 

Muitos aspectos presentes no contexto comunicativo de websites jornalísticos repetem-

se no caso de jornais impressos. No caso da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo, por 

exemplo, há versões digitais que reproduzem à risca as versões impressas dos jornais: 

diagramação, paginação, fonte, imagens etc.  

Embora as semelhanças sejam inegáveis, a ponto de parecer absurda a possibilidade de 

que haja imunidade para as versões impressas e não para as digitais, é, também, indubitável que 

a relação do leitor com o jornal impresso difere daquela estabelecida com o digital. Para 

Maingueneau, trata-se de uma prática de leitura diversa da tradicional38.  

Há, também, websites jornalísticos que se distanciam ainda mais da noção de jornal 

impresso existente no ideário da população. É possível pagar pela assinatura de websites como 

o Nexo, que existe apenas em sua versão online. Não se tenta reproduzir à risca o formato de 

jornais impressos, não se tem a restrição da periodicidade diária em relação à divulgação de 

conteúdo — entre muitas diferenças mais. 

Mesmo a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo têm, ao lado das réplicas digitais 

dos jornais impressos, espaços semelhantes com o do Nexo (websites jornalísticos), em que não 

são reproduzidas muitas das características tradicionais do jornal. 

As semelhanças e diferenças entre websites jornalísticos e jornais impressos serão 

aprofundadas adiante. Neste ponto, importante observar que, em ambos os casos, há gêneros 

textuais jornalísticos materializados como textos sendo veiculados em agrupamento. 

Pela perspectiva de jornal como hipergênero, portanto, parece fazer sentido a referência 

tanto a jornais impressos quanto a websites jornalísticos como sendo, efetivamente, jornais. 

Necessário, assim, seguir a investigação do sentido adequado a ser atribuído ao termo “jornais” 

no que tange à extração da norma imunizante.  

 

 
38 MAINGUENEAU, Dominique. Hipergênero: hipergênero, gênero e internet. In: SOUZA-E-SILVA, Maria 

Cecília Perez de; POSSENTI, Sírio. (org.). Doze Conceitos em Análise do Discurso. 1. ed. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2010. cap. 7. 
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1.3. Os websites jornalísticos frente aos sentidos do termo “jornal” 

 

Chegou-se à constatação de que, no âmbito da linguística, o termo “jornal” pode fazer 

referência a uma mídia ou a um hipergênero textual. 

Sob a perspectiva de mídia, tradicionalmente, o termo refere-se ao objeto composto de 

papel e tinta, dividido em cadernos, de veiculação periódica (diária, de forma geral). A noção 

presente no ideário popular, porém, não dissocia esses aspectos materiais de aspectos 

simbólicos inerentes ao jornal: para que seja, efetivamente, um jornal, o referido objeto há de 

ser ambiente de circulação de gêneros jornalísticos (notícias, reportagens, artigos de opinião 

etc.) materializados como textos.  

Repete-se o exemplo já mencionado: não se faria referência, ainda que 

corriqueiramente, a um livro de receitas, impresso no formato de jornal, como sendo, 

efetivamente, um jornal. 

Já sob a perspectiva de hipergênero, jornal seria o agrupamento de gêneros textuais 

jornalísticos materializados como textos. A partir dessa noção, websites jornalísticos poderiam 

ser considerados jornais.  

Imperiosa a análise aprofundada de diferentes websites jornalísticos, pois, para 

compreender, com mais detalhes, suas semelhanças e diferenças frente a jornais impressos, 

podendo-se, assim, em momento posterior, identificar a acepção mais adequada a ser atribuída 

ao termo “jornais”, presente na norma imunizante, delimitando o alcance da imunidade. 

Serão analisados três objetos:  

(i) Folha de São Paulo, muito tradicional, que mantém versão impressa, réplica 

digital da versão impressa (observadas as já mencionadas diferenças no que tange ao ato de 

leitura), e website em que circulam textos jornalísticos que não buscam reproduzir à risca o 

formato de jornais impressos, tampouco se sujeitam a qualquer tipo de periodicidade 

(atualizações ocorrem livremente ao longo do dia);  

(ii) Nexo, website jornalístico, existente apenas em sua versão online, que não busca 

reproduzir o formato de jornais impressos, tampouco se sujeita a qualquer tipo de periodicidade;  

(iii) Uol, cujos planos de assinatura garantem acesso a textos de gêneros diversos 

(jornalísticos, em grande parte, sem apego às formas e à periodicidade dos jornais impressos), 

mas, também, a conteúdos e benefícios que se distanciam do universo jornalístico. 
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Em relação ao primeiro objeto de estudo, a Folha de São Paulo foi escolhida por ser 

extremamente popular e tradicional, já que existe desde 192139 e é um dos jornais mais vendidos 

do país. 

Além disso, faz-se interessante fonte de informação para o debate ora empreendido, 

dado que possui pelo menos três formas distintas de veiculação: o jornal impresso, a réplica 

digital do jornal impresso e espaços online de circulação de textos jornalísticos que não se 

propõem a reproduzir à risca o formato de jornais impressos e tampouco se submetem a 

qualquer periodicidade determinada. 

Por sua vez, a análise do Nexo faz-se relevante porque se trata de website criado mais 

recentemente (em 201540), nascido, portanto, já no atual contexto de revolução midiática. O 

Nexo existe apenas em sua versão online e utiliza profundamente os recursos de seu ambiente 

de circulação: segundo informações constantes do próprio website41, as possibilidades do 

âmbito digital são amplamente exploradas, com infográficos, materiais interativos, vídeos e 

podcasts.  

Finalmente, o Uol foi escolhido por ser popular e tradicional (data de 199642), mas, 

principalmente, devido a seus planos de assinatura: (i) Uol Conteúdo, Uol Esporte Clube e Uol 

Leitura. Mais adiante, esses três planos serão detalhados. De antemão, pontue-se que 

comportam o acesso a conteúdo jornalístico, mas, também, a canais televisivos e até descontos 

em lojas, restaurantes, shows e outros.  

Passa-se, pois, à análise de cada um dos objetos de estudo. 

 

Folha de São Paulo 

 

A Folha de São Paulo possui quatro planos de assinatura43: “acesso ilimitado”, 

“universitários”, “premium” e “light”.  

O primeiro plano, “acesso ilimitado”, comporta: (i) acesso ilimitado a todo conteúdo 

digital produzido pela Folha de São Paulo; (ii) acesso a aplicativos de celular da Folha de São 

Paulo; (iii) réplica digital da versão impressa do jornal; e (iv) acervo com réplicas digitais dos 

jornais impressos desde 1921. 

 
39 Informação disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/institucional/historia_da_folha.shtml?fill=4. Acesso 

em: 24.08.2020. 
40 Informação disponível em: https://www.nexojornal.com.br/sobre/Sobre-o-Nexo. Acesso em: 24.08.2020. 
41 Informação disponível em: https://www.nexojornal.com.br/sobre/Sobre-o-Nexo. Acesso em 24.08.2020. 
42 Informação disponível em: https://sobreuol.noticias.uol.com.br/historia/. Acesso em 24.08.2020. 
43 Informação disponível em: https://secure.folha.com.br/folha. Acesso em: 29.08.2020. 
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Logo de cara, portanto, tem-se um plano de assinatura que não inclui versão impressa 

do jornal — são ausentes o papel e a tinta. Todo o conteúdo é veiculado no universo digital. 

Por sua vez, o plano “universitários” inclui todos os itens do plano “acesso ilimitado”, 

com desconto especial a estudantes e o adicional de newsletter sobre carreiras profissionais. 

Já o plano “premium”, a opção mais completa, conta com todos os itens do plano “acesso 

ilimitado”, com o adicional de haver a entrega diária do jornal impresso. 

Finalmente, o plano “light” também inclui todos os itens do plano “acesso ilimitado”, 

com o adicional de haver a entrega do jornal impresso aos sábados e domingos, apenas. 

Deixando de lado, por um momento, as réplicas digitais das versões impressas e as 

próprias edições impressas, importante analisar o conteúdo produzido especialmente para o 

website jornalístico. 

Cabe, já a princípio, um apontamento: a fala de Paulo de Barros Carvalho, no sentido 

de que todo jornal seria um periódico44, não se faz verdadeira, caso se considere ser um jornal 

o conteúdo especialmente produzido para o âmbito digital (perspectiva de hipergênero) — há 

atualizações ao longo do dia, sem apego a qualquer tipo de periodicidade. 

Feita essa consideração, já na homepage do website da Folha de São Paulo, é possível 

observar uma primeira diferença em relação aos jornais impressos: os textos não vêm na 

sequência de seus títulos. Há diversos links, que redirecionam o leitor à página em que se 

encontra o texto a ser lido. 

Vale reforçar as lições de Maingueneau45: enquanto o papel tem espaço restrito, o 

universo online é aberto, e há a possibilidade de navegação entre uma página e outra de maneira 

praticamente instantânea. Trata-se de prática diversa de leitura.  

Os links reforçam esse caráter aberto do universo online. Ao clicar sobre eles, o leitor é 

imediatamente redirecionado a outra página. E isso não se limita à homepage da Folha de São 

Paulo (e de quase todos os websites jornalísticos), em que é possível clicar sobre os links com 

os títulos dos textos para acessá-los. No corpo das produções, há, também, diversos hiperlinks, 

que encaminham o leitor a textos correlacionados.  

 
44 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. cap. 

6.  
45 MAINGUENEAU, Dominique. Hipergênero: hipergênero, gênero e internet. In: SOUZA-E-SILVA, Maria 

Cecília Perez de; POSSENTI, Sírio. (org.). Doze Conceitos em Análise do Discurso. 1. ed. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2010. cap. 7. 
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A esse respeito, Pollyana Ferrari46 aponta que esses elos associativos (os links) permitem 

que a leitura fuja à linearidade: o leitor pode avançar da forma como quiser, sem as limitações 

do papel.  

Ferrari cita Ted Nelson 47, a quem se refere como o “pai do hipertexto”, para demonstrar 

que o universo online funciona como uma grande biblioteca digital, em que o leitor pode 

transitar livremente por filmes, vídeos, imagens, vídeos e textos verbais escritos.  

Em textos da Folha de São Paulo, há a inserção, por exemplo, de textos orais, escritos, 

vídeos e imagens do Instagram. Ao clicar sobre o link “ver mais no Instagram”, o leitor é 

redirecionado à rede social. 

Há, também, uma página intitulada “Acompanhe todas as informações sobre a pandemia 

de coronavírus”48. Nessa página, atualizada ao longo do dia, há pequenas notícias, que dialogam 

com a velocidade com que os leitores esperam ter acesso à informação.  

É possível filtrar essas notícias segundo os critérios “Brasil”, “Mundo” e “Economia”. 

Trata-se de mais um exemplo que atesta a diferença do ato de leitura no universo online: o leitor 

tem a liberdade de fugir à linearidade, e, inclusive, de filtrar os temas que lhe sejam mais caros, 

que lhe pareçam mais relevantes. 

Pollyana Ferrari aponta que a internet demanda notícias mais curtas e imediatas. O 

jornalista seria, para ela, uma espécie de “empacotador”: “empacotaria” a informação, 

fornecendo-a de forma mais objetiva, atendendo aos anseios do público pelo imediatismo49. 

O modelo adotado pela Folha de São Paulo, no que tange às notícias sobre o 

coronavírus, é comum em websites jornalísticos, como forma de facilitar o acesso a textos 

atinentes a temas relevantes no contexto social.  

Finalmente, vale mencionar que a Folha de São Paulo, em seu website, fornece aos 

assinantes acesso a podcasts e seminários virtuais. Trata-se de conteúdo sonoro e audiovisual, 

respectivamente.  

Embora tenham indubitável caráter jornalístico, já que se voltam a assuntos “do 

momento”, na terminologia mencionada por Michael Kunczik50, ligados a entretenimento, 

cultura, esportes, política, economia etc., são, claramente, diversos dos conteúdos veiculados 

em jornais impressos — valem-se de linguagem audiovisual e sonora, em detrimento da 

 
46 FERRARI, Pollyana. Jornalismo Digital. São Paulo: Contexto, 2003. p. 42. 
47 FERRARI, Pollyana. Jornalismo Digital... p. 43. 
48Disponível em: https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/08/24/5927-acompanhe-todas-as-

informacoes-sobre-a-pandemia-de-coronavirus.shtml. Acesso em: 29.08.2020. 
49 FERRARI, Pollyana. Jornalismo Digital... pp. 44-45. 
50 KUNCKZIK, Michael. Conceitos de Jornalismo: norte e sul. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2002. p. 16. 
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linguagem verbal escrita. Além disso, há espaços, como enquetes e blocos de comentários, em 

que os leitores podem interagir com o texto, com os autores e entre si. 

Em relação ao conteúdo produzido pela Folha de São Paulo especialmente para o 

ambiente digital, portanto, pode-se dizer que há importantes diferenças em relação aos jornais 

impressos, especialmente devido ao caráter aberto da internet, que influencia o ato de leitura, 

aos já mencionados links, às possibilidades de interação e às diferentes formas de linguagem 

trabalhadas.  

Todavia, pela concepção de jornal enquanto hipergênero, há de se convir que os 

conteúdos digitais (aqueles especialmente produzidos para o ambiente online e as réplicas) 

compõem, efetivamente, um jornal, já que formam um conjunto de gêneros textuais 

jornalísticos materializados como textos. É essa a primeira conclusão a que se chega neste 

trabalho. Caso seja essa a concepção mais adequada no que diz respeito à extração da norma 

imunizante, há imunidade.  

Dando prosseguimento à análise, ocorre, ainda no plano “acesso ilimitado”, a 

disponibilização de réplicas digitais dos jornais impressos diariamente, além de acervo com 

réplicas de edições históricas.  

Em relação às réplicas, a principal diferença, em comparação com os jornais impressos, 

reside na possibilidade de navegação facilitada entre as páginas e cadernos da edição. Há 

comandos simples para que se possa acessar, de forma instantânea, a página ou o caderno 

desejado pelo leitor — novamente, observa-se a importante distinção entre a internet e o papel.   

Embora haja diferenças em relação ao jornal impresso, dado que não se tem o espaço 

limitado do papel, o fato de que se está diante de réplicas garante a manutenção de diversos 

aspectos atinentes ao jornal impresso enquanto mídia: diagramação, espaçamento, disposição 

de manchetes, textos, imagens, divisão em cadernos temáticos etc. 

Além disso, certo é que as réplicas digitais se enquadram na noção de jornal enquanto 

hipergênero, já que são, tal qual os jornais impressos, agrupamentos de gêneros textuais 

jornalísticos materializados como textos. 

Imperioso concluir, portanto, que, caso se estivesse diante de assinatura relativa, 

exclusivamente, a réplicas digitais, haveria imunidade, já que há grande aproximação das 

noções de jornal enquanto mídia e hipergênero. Trata-se da segunda conclusão a que se 

chega neste trabalho.  
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Na linha do que aponta Ives Gandra da Silva Martins, negar a extensão da imunidade a 

um caso como esse equivaleria a concluir que o legislador teria o objetivo de que o país não 

evoluísse na difusão de cultura e de informações51. 

No entanto, não é esse o caso, já que uma das grandes dificuldades da análise ora 

empreendida se funda, justamente, no fato de que uma única assinatura garante acesso às 

réplicas digitais e aos conteúdos especialmente produzidos para o ambiente online. 

Frente à problemática, parece haver duas possibilidades, no que tange a planos de 

assinatura semelhantes ao “acesso ilimitado”:  

(i) caso se chegue à conclusão de que a perspectiva de jornal enquanto hipergênero 

é a mais apropriada à extração da norma imunizante, a imunidade poderia ser extensível ao 

conjunto de gêneros textuais materializados como textos produzidos especialmente para o 

universo digital, sem que se faça distinção entre estes e as réplicas digitais das versões 

impressas, mas haveria a discussão relativa às formas de linguagem predominantes; ou  

(ii) caso se chegue à conclusão de que a perspectiva de jornal enquanto mídia 

(corriqueiramente, o objeto composto de papel e tinta, espaço de fixação de gêneros textuais 

jornalísticos materializados como textos, dividido em cadernos, de veiculação periódica) é a 

mais adequada, não haveria imunidade ao conjunto de gêneros textuais materializados como 

textos produzidos especialmente para o universo digital, e talvez tivesse de haver um juízo no 

sentido de identificar o que é principal e o que é acessório na relação entre réplicas digitais de 

jornais impressos e conteúdos elaborados especificamente para o ambiente online. 

Em relação à segunda possibilidade, o STF já se posicionou no sentido de que, sendo o 

objeto principal contemplado pela imunidade, os itens que com ele guardem relação de 

acessoriedade gozariam, também, da imunidade tributária. Trata-se do entendimento exarado 

em sede do Recurso Extraordinário 595.676/RJ52.  

Pontue-se que, como aponta Pollyana Ferrari53, a demanda pela notícia veloz, 

(praticamente) em tempo real, adequada à linguagem da internet, é crescente. O acesso ao 

conteúdo atualizado diversas vezes ao dia, produzido especialmente para o âmbito online, 

parece ser bastante relevante ao leitor inserido na atual revolução midiática, de forma que não 

 
51 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Imunidade dos Meios Eletrônicos de Comunicação Social. Revista de Direito 

das Comunicações, v. 1, p. 15-30, jan./jun. 2010. 
52 Supremo Tribunal Federal, RE 595.676/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe 

18.12.2017. 
53 FERRARI, Pollyana. Jornalismo Digital... cap. 3. 
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é acertado fazer referência ao material especificamente elaborado para o meio digital como 

acessório. 

Seguindo a análise, tem-se o plano “universitários”, que basicamente reproduz os itens 

do plano “acesso ilimitado”, com um único adicional, de caráter claramente secundário: 

newsletter sobre carreiras profissionais. Não se faz necessário, portanto, estudo mais atido desse 

plano. 

Já em relação aos planos “premium” e “light”, estão inclusas, na assinatura, edições 

impressas: no primeiro caso, tem-se a entrega diária dos jornais; no segundo, tem-se a entrega 

aos sábados e domingos.  

Quanto ao plano “premium”, não há como cogitar acessoriedade dos jornais impressos 

frente aos conteúdos veiculados na internet. Segundo o art. 92 do Código Civil54, o bem 

principal é aquele que existe por si, abstrata ou concretamente, enquanto o bem acessório é 

aquele cuja existência depende do principal. A existência dos jornais impressos, entregues 

diariamente ao assinante, certamente não depende dos conteúdos digitais. 

No que tange ao plano “light”, parece mais defensável a ideia de que os jornais 

impressos seriam acessórios frente ao material digital. Não há a possibilidade de assinatura que 

contemple, tão somente, a entrega de jornais aos sábados e domingos, e, portanto, há uma 

relação de dependência entre o acesso aos jornais impressos e a assinatura de conteúdos digitais.  

Ainda assim, a entrega de jornais impressos aos fins de semana é o único critério 

diferenciador do plano “acesso ilimitado”, mais barato, e do plano “light”, mais caro, de forma 

que resta descaracterizada a acessoriedade. 

Paralelamente, reitera-se que não há como cogitar a acessoriedade dos conteúdos 

produzidos exclusivamente para a internet frente às réplicas digitais dos jornais impressos e aos 

jornais impressos, propriamente.  

Como já mencionado, a possível acessoriedade dos jornais impressos frente aos 

conteúdos digitais e dos conteúdos especialmente criados para o âmbito online frente às réplicas 

e aos jornais impressos, propriamente, será abordada mais adiante. 

Todavia, partindo-se, ad argumentandum tantum, da premissa de que não se pode 

cogitar acessoriedade nem dos conteúdos especialmente criados para o âmbito online, nem dos 

jornais impressos, haveria ao menos duas possibilidades:  

(i) assume-se a concepção de jornal enquanto hipergênero como a mais adequada à 

extração da norma imunizante, independentemente da linguagem predominante, de forma que 

 
54 Art. 92 do Código Civil de 2002. 
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a imunidade contemplaria, indistintamente, o conjunto de conteúdos especialmente produzidos 

para o ambiente online, réplicas digitais de jornais impressos e jornais impressos; ou  

(ii) assume-se que o conjunto de conteúdos especialmente produzidos para o âmbito 

online não corresponderia à noção de jornal presente na norma imunizante, de forma que 

haveria incidência de impostos sobre a parcela do valor da assinatura ligada a esse tipo de 

conteúdo, mantendo-se a imunidade no que diz respeito a réplicas digitais de jornais impressos 

e jornais impressos, propriamente. 

Reitera-se a segunda conclusão a que se chega neste trabalho: caso fosse possível assinar 

as réplicas digitais de jornais impressos, isoladamente, ou as réplicas em conjunto com os 

jornais impressos, haveria a imunidade tributária prevista pelo artigo 150, VI, “d”, da 

Constituição Federal de 1988. Da mesma maneira, haveria imunidade caso fosse possível 

adquirir uma única réplica de edição específica, de forma destacada. 

Chega-se a essa conclusão porque: (i) pela concepção de hipergênero, há, tal qual os 

jornais impressos, agrupamento de gêneros textuais jornalísticos materializados como textos; e 

(ii) pela concepção de mídia (ou até mesmo frente à noção presente no ideário popular de jornal 

como objeto composto de papel e tinta, ambiente de fixação de gêneros textuais jornalísticos 

materializados como textos, dividido em cadernos, de veiculação periódica), há diversos 

elementos característicos de jornais impressos, sendo a principal diferença a possibilidade de 

navegação instantânea entre páginas e cadernos. 

Com isso, finda-se a análise dos planos de assinatura da Folha de São Paulo. Dar-se-á, 

pois, seguimento aos estudos dos demais objetos selecionados: o Nexo e o Uol. 

 

Nexo 

 

O Nexo é um website jornalístico nascido em 201555, já no atual contexto de revolução 

midiática, portanto. Existe apenas em sua versão online e vale-se intensamente dos recursos de 

seu ambiente de circulação: segundo informações constantes do próprio website56, as 

possibilidades do âmbito digital são amplamente exploradas, com infográficos, materiais 

interativos, vídeos e podcasts.  

 
55 Informação disponível em: https://www.nexojornal.com.br/sobre/Sobre-o-Nexo. Acesso em: 24.08.2020. 
56 Informação disponível em: https://www.nexojornal.com.br/sobre/Sobre-o-Nexo. Acesso em 24.08.2020. 
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Pode-se dizer que a assinatura do Nexo equivale ao plano “acesso ilimitado” da Folha 

de São Paulo, sem a réplica de jornais impressos (que nem sequer existem), já que se trata de 

conteúdo produzido especialmente para o website jornalístico. 

Todavia, o fato de que o Nexo utiliza materiais interativos, vídeos e podcasts, de forma 

até mais intensa do que a Folha de São Paulo, gera importante questionamento, já que pode 

haver situações em que textos cuja linguagem predominante não seja verbal e escrita dominem 

websites jornalísticos. 

Pela concepção de hipergênero, haveria correspondência com a noção de jornal: tratar-

se-ia de agrupamento de gêneros textuais jornalísticos materializados como textos. Porém, 

reitera-se que a mídia e seus suportes têm importante influência sobre os gêneros e sobre o ato 

de leitura, bem como (e, talvez, até mais intensamente) tem impacto o tipo de linguagem 

utilizada.  

Assim, eventual website jornalístico em que predominassem textos cuja linguagem fosse 

sonora ou audiovisual poderia ser considerado jornal, pela perspectiva de hipergênero, mas, 

certamente, estar-se-ia diante de jornal ainda mais distante do tradicional objeto composto de 

papel e tinta, dividido em cadernos, de veiculação periódica. 

Dessa constatação, nascem outros questionamentos. Atualmente, é possível fazer uma 

assinatura do Globoplay, que garante acesso a um serviço de streaming de filmes, novelas e 

séries, bem como a alguns canais televisivos, como o Globonews57.  

Caso fosse possível assinar, isoladamente, o canal Globonews, caberia defender, pela 

concepção de jornal como hipergênero, que haveria imunidade tributária, uma vez que o 

conteúdo transmitido é quase em sua totalidade jornalístico: notícias, reportagens, entrevistas, 

debates etc. A situação geraria estranhamento, já que, claramente, muito se distancia do objeto 

original da imunidade. 

Além disso, vale apontar que a Constituição Federal traz uma imunidade objetiva, 

relativa apenas ao ICMS, no art. 155, §2º, X, “d”58, a qual recai sobre prestações gratuitas de 

serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de veiculação de sons e de 

imagens, cuja recepção seja livre. 

 
57 Informação disponível em: https://globoplay.globo.com/assine/?dclid=&gclid=EAIaIQobChMI3IDh9Y-

Q7AIVkg2RCh0gfAYjEAAYASAAEgI2G_D_BwE. Acesso em: 29.08.2020. 
58 Artigo 155, §2º, X, “d”, da Constituição Federal de 1988. 
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Relevante observar que o constituinte foi preciso ao limitar a competência tributária, 

apenas em relação ao ICMS, no que tange ao seguinte objeto: serviços de comunicação que 

veiculem, livre e gratuitamente, sons e imagens. 

Ora, há de se assumir que a veiculação onerosa de sons e imagens não estaria abrangida 

pela imunidade do art. 155, §2º, X, “d”, de forma que eventual assinatura isolada do Globonews 

não estaria contemplada por ela.  

Sempre relevante pontuar que o aplicador do Direito deve considerar que não há 

contradições entre as normas da Carta Magna, buscando, sempre, interpretá-las 

sistematicamente59. O fato de haver uma imunidade bastante restrita, relativa apenas ao ICMS, 

aplicável somente a serviços de comunicação que veiculem, livre e gratuitamente, sons e 

imagens, leva a crer que a veiculação onerosa de sons e imagens não poderia estar abarcada 

pela imunidade do artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal. Haveria aparente contradição. 

Na mesma linha, a existência de imunidade tributária a fonogramas e videofonogramas 

musicais60 — apenas musicais — gera o entendimento de que conteúdos sonoros e 

audiovisuais não musicais não poderiam gozar de imunidade. O constituinte teve o cuidado de 

ser preciso e de criar imunidade específica a conteúdos sonoros e audiovisuais, restringindo-a, 

claramente, a objetos de natureza musical, excluindo objetos não musicais. 

Isso traz dúvidas quanto à possibilidade de extensão da imunidade de livros, jornais, 

periódicos e do papel destinado a sua impressão a conjuntos de gêneros textuais jornalísticos 

materializados como textos sonoros e audiovisuais. Tem-se mais um ponto a ser explorado 

adiante. 

Relevante notar que há uma tendência, tanto por parte da Corte Suprema, quanto por 

parte da doutrina majoritária, a justificar interpretações (demasiadamente) extensivas da 

imunidade pelo elemento teleológico de hermenêutica: como aponta Schoueri61, 

tradicionalmente, considera-se que restringir a abrangência de imunidades que tenham como 

fim a proteção de direitos fundamentais representaria atentado ao próprio direito fundamental.  

Todavia, o professor questiona essa tendência62, demonstrando que é necessário rever 

esse entendimento. A controvérsia também será aprofundada no último capítulo, em que será 

explorado o elemento sistemático da interpretação. 

 
59 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Interpretação da Constituição: noções elementares. In: BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

pp. 94-95. 
60 Artigo 150, VI, “e” da Constituição Federal de 1988. 
61 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 492-493. 
62 Idem.  
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Desde já, cabe observar que a imunidade de livros, jornais, periódicos e do papel 

destinado a sua impressão representa uma exceção ao princípio da capacidade contributiva, 

como destaca Luís Eduardo Schoueri63, e, conforme as lições de hermenêutica, exceções devem 

ser restritivamente interpretadas64. 

No caso do Nexo, ainda são predominantes textos verbais escritos. Todavia, a crescente 

utilização, pelo website jornalístico, de vídeos, podcasts e conteúdo interativo revela um ponto 

importante à análise ora empreendida: caso haja veículos jornalísticos em que não seja 

predominante a linguagem verbal escrita, estar-se-á demasiadamente distante do objeto original 

da imunidade — o objeto composto de papel e tinta, dividido em cadernos, de veiculação 

periódica.  

Como aponta Schoueri65, é preciso repensar essa tendência a ampliar a abrangência da 

imunidade tributária de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão. Esse é 

um aspecto extremamente relevante, a ser aprofundado no capítulo final. 

Feitas essas considerações, passa-se à análise do terceiro e último objeto de estudo deste 

capítulo: o Uol. 

 

Uol 

 

No que tange ao Uol, faz-se relevante a análise de seus três planos de assinatura: (i) 

“Uol Conteúdo”, “Uol Esporte Clube” e “Uol Leitura”66.  

O primeiro plano, “Uol Conteúdo”, o mais barato de todos, garante acesso ao conteúdo 

digital produzido pelo Uol e pela Folha de São Paulo. Em relação ao conteúdo da Folha de São 

Paulo, tem-se toda a problemática já discutida anteriormente. Já em relação ao conteúdo 

produzido pelo Uol, a situação é semelhante ao Nexo e ao material especialmente produzido 

para o âmbito digital pela Folha de São Paulo.  

Há, no Uol, uma grande quantidade de programas em vídeo e podcasts. Esses conteúdos, 

ainda que tenham caráter jornalístico, já que se voltam a assuntos “do momento”, na 

terminologia mencionada por Michael Kunczik67, ligados a entretenimento, cultura, esportes, 

política, economia etc., são, claramente, diversos dos conteúdos veiculados em jornais 

 
63 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 490-491. 
64 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito… pp. 183-194. 
65 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 492-493. 
66 Informação disponível em: https://assine.uol.com.br/#rmcl. Acesso em: 01.09.2020. 
67 KUNCKZIK, Michael. Conceitos de Jornalismo: norte e sul... p. 16. 
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impressos (ou em suas réplicas digitais), dado que utilizam linguagem audiovisual e sonora, em 

detrimento da linguagem verbal escrita. 

Necessário, novamente, levantar o questionamento trazido quando da análise do Nexo: 

se houver veículos jornalísticos em que não predomine a linguagem verbal escrita, estar-se-á 

consideravelmente distante do objeto original da imunidade — composto de papel e tinta, 

dividido em cadernos, de veiculação periódica. Reiterando as impressões de Luís Eduardo 

Schoueri68, há de ser revista a tendência a estender demasiadamente a abrangência da imunidade 

tributária de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão.  

Esse primeiro plano de assinatura, “Uol Conteúdo”, apenas reforça os questionamentos 

já trazidos em relação ao Nexo e à Folha de São Paulo. Os outros dois, “Uol Esporte Clube” e 

“Uol Leitura”, é que trazem novos aspectos bastante relevantes à discussão. 

O “Uol Esporte Clube”, plano mais caro entre os três, garante acesso, tal qual o “Uol 

Conteúdo”, ao material produzido pelo Uol e pela Folha de São Paulo. Todavia, traz, como 

adicionais, três canais televisivos (que podem ser assistidos na internet): ESPN Ilimitado, EI 

Plus e FOX SPORTS. 

Não há como cogitar acessoriedade de tais canais frente ao conteúdo do Uol e da Folha 

de São Paulo, já que são eles responsáveis pela importante majoração do preço do “Uol Esporte 

Clube” frente ao “Uol Conteúdo”. 

Como já mencionado, o fato de haver uma imunidade69 bastante restrita, relativa apenas 

ao ICMS, aplicável somente a serviços de comunicação que veiculem, livre e gratuitamente, 

sons e imagens, leva a crer que a veiculação onerosa de sons e imagens não poderia estar 

abarcada pela imunidade do artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal. Haveria aparente 

contradição. 

Na mesma linha, o fato de haver imunidade a fonogramas e videofonogramas musicais70 

— apenas musicais — leva a crer que conteúdos sonoros e audiovisuais não musicais não 

poderiam gozar de imunidade. 

Ainda há de se investigar a questão mais atidamente, no capítulo destinado ao elemento 

sistemático da interpretação. Por ora, ad argumentandum tantum, assumir-se-á a premissa de 

que canais televisivos não gratuitos (que cobrem assinatura) não gozam de imunidade tributária.  

 
68 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 492-493. 
69 Artigo 155, §2º, X, “d”, da Constituição Federal de 1988. 
70 Artigo 150, VI, “e” da Constituição Federal de 1988. 
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Nesse cenário, em relação a planos como o “Uol Esporte Clube”, haveria ao menos duas 

opções: 

(i) assumir a concepção de jornal enquanto hipergênero como a mais adequada à 

extração da norma imunizante, de forma que a imunidade contemplaria, indistintamente, 

independentemente da linguagem predominante, o conjunto de conteúdos especialmente 

produzidos para o ambiente online e eventuais réplicas digitais de jornais impressos, excluídos 

os canais televisivos. Assim, a parcela do preço da assinatura relativa aos canais televisivos 

teria de ser destacada, não sendo abrangida pela imunidade; ou  

(ii) assumir que o conjunto de conteúdos especialmente produzidos para o âmbito 

online não corresponderia à acepção de jornal presente na norma imunizante, de forma que 

haveria, sim, incidência de impostos sobre a parcela do valor da assinatura ligada a esse tipo de 

conteúdo, bem como sobre a parcela ligada aos canais televisivos. Haveria imunidade somente 

no que tange à parcela do valor da assinatura referente a eventuais réplicas digitais de jornais 

impressos, caso seja possível destacá-la, claramente, do preço total. 

Finda a análise do plano “Uol Esporte Clube”, prosseguir-se-á com o estudo do “Uol 

Leitura”. 

O “Uol Leitura”, de preço intermediário, garante acesso aos mesmos itens do plano “Uol 

Conteúdo”, com o adicional de revistas e jornais digitais (atualizados várias vezes ao dia, 

segundo o próprio website) e de mais de quatro mil livros digitais e mais de mil audiolivros71.  

Em relação ao conteúdo da Folha de São Paulo, do próprio Uol e das revistas e jornais 

digitais, valem os mesmos apontamentos já feitos: em relação a eventuais réplicas digitais de 

revistas e jornais impressos, certamente haveria imunidade; já os materiais especialmente 

produzidos para o universo online só seriam abarcados pela imunidade caso se conclua que a 

acepção mais adequada à extração da norma imunizante é a de jornal enquanto hipergênero.  

Ainda assim, permaneceria a discussão sobre a extensão da imunidade se o conteúdo 

produzido utilizar, predominantemente, linguagem não verbal e escrita (sonora e audiovisual), 

conforme apontamentos já realizados. 

No que tange a e-books e audiolivros, a jurisprudência do STF leva a crer que haveria 

imunidade. O acórdão do Recurso Extraordinário nº 330.817/RJ será analisado no capítulo 

seguinte. 

Por ora, a análise do “Uol Leitura” e dos demais planos revela a complexidade da 

problemática. As assinaturas de websites jornalísticos comportam itens diversos: canais 

 
71 Disponível em: https://assine.uol.com.br/#rmc. Acesso em: 01.09.2020. 
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televisivos, podcasts, programas de vídeo, revistas digitais, e-books, audiolivros etc. Chega-se 

ao ponto de haver, em todos os planos, benefícios como descontos e condições especiais em 

lojas, restaurantes, shows e afins. 

Frente aos possíveis sentidos a serem atribuídos ao termo “jornais”, no que diz respeito 

à extração da norma imunizante, há duas possibilidades iniciais: (i) a concepção de mídia, ligada 

ao objeto composto de papel e tinta, espaço de veiculação de gêneros textuais jornalísticos 

materializados como textos, dividido em cadernos, de veiculação periódica; e (ii) a concepção 

de hipergênero, relativa a agrupamentos de gêneros textuais jornalísticos materializados como 

textos. 

Caso seja a concepção de hipergênero a mais adequada, há, ainda, elementos a serem 

analisados: caso predominem, no website, conteúdos sonoros e audiovisuais, haveria 

imunidade, ainda assim? 

Frente ao complexo questionamento, possibilidades vêm à mente. Nas hipóteses em que 

assinaturas comportem acesso a itens compreendidos no espectro imunidade, de um lado, e a 

itens não compreendidos, de outro, talvez fosse possível destacar as parcelas do preço referentes 

a cada um dos lados, aplicando a imunidade apenas sobre a fatia efetivamente imune (conforme 

exercício argumentativo realizado com o “Uol Esporte Clube”).  

Outra possibilidade seria investigar quais itens seriam principais e quais seriam 

acessórios, no âmbito da assinatura, sendo esse critério determinante para a aplicação (ou não) 

da imunidade. Nem sempre, porém, haverá itens classificáveis como acessórios. 

Ambas as possibilidades certamente gerariam importantes debates e poderiam esbarrar 

no princípio da praticabilidade tributária, já que talvez tornassem demasiadamente complexos 

os processos de cobrança de tributos e de fiscalização. Necessário, portanto, explorar os demais 

elementos da interpretação, nos próximos capítulos, para esboçar uma resposta às dúvidas que 

se põem. 
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2. ELEMENTO HISTÓRICO DA INTERPRETAÇÃO 

 

Neste capítulo, será explorado o elemento histórico da interpretação, que revelará a 

intenção do legislador constituinte ao criar o dispositivo — a voluntas legislatoris.  

A imunidade ora em discussão não surgiu com a CF/88. Portanto, é importante buscar 

suas raízes, que remontam à censura do Estado Novo, passando pela Constituição de 1946 e 

pela ditadura militar, até que se chegue à última Constituinte. 

Nesse processo, serão, também, observadas algumas decisões proferidas pelo STF sobre 

o tema, até a recente extensão da imunidade aos e-books e e-readers, cuja fundamentação 

vincula-se ao elemento teleológico da interpretação. 

 

2.1. Censura de Vargas, Constituição de 1946 e Ditadura Militar 

 

Como destaca o Ministro Dias Toffoli72, no julgamento do RE 330.817/RJ, a imunidade 

tributária de livros, jornais e periódicos e do papel destinado a sua impressão guarda íntima 

relação com a censura praticada pela ditadura de Getúlio Vargas.  

Toffoli recorda que, entre os anos de 1937 e 1945, o Brasil vivia a época referida como 

Estado Novo, marcada pelo autoritarismo. A Constituição havia sido outorgada, existia forte 

centralização do poder e era recorrente o demagógico discurso de que se devia combater um 

suposto “perigo vermelho” — uma falsa ameaça comunista73. Esses aspectos levaram à criação 

de cenário favorável à prática de censura a órgãos de comunicação e imprensa.  

Toffoli aponta que remonta a essa época o Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP), ao qual incumbia a promoção do regime político de Vargas na sociedade brasileira, bem 

como o estabelecimento de restrições à imprensa74.  

Vale apontar que, embora a Constituição de 1937 não tenha feito menção a qualquer 

imunidade que se aproximasse daquela prevista pelo artigo 150, VI, “d”, da Constituição 

Federal, a Carta Magna de 1934, em seu artigo 113, 3675, vedava a incidência de impostos sobre 

 
72 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
73 Idem. 
74 Idem. 
75 Artigo 113, inciso 36, da Constituição de 1934. 
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o exercício da profissão de escritor, jornalista e professor76. Tratava-se, porém, de imunidade 

subjetiva, diversa, portanto, da imunidade ora em discussão, de caráter objetivo. 

O verdadeiro embrião da imunidade tributária de livros, jornais, periódicos e do papel 

destinado a sua impressão, curiosamente, veio na ditadura Vargas, mas com finalidade 

diametralmente oposta à da norma imunizante hoje vigente: cuidava-se de forma de censura 

indireta, pela via tributária, que ocorria paralelamente à censura direta praticada pelo governo. 

Luís Eduardo Schoueri aponta que o papel utilizado na produção de jornais (o papel 

linha d’água, segundo Toffoli77) era importado, e o imposto incidente poderia criar ônus 

excessivo à imprensa78. Existia, no entanto, isenção para a importação do insumo, concedida 

aos jornais partidários do regime, e dificultada (ou até mesmo impedida) aos órgãos de imprensa 

que possuíam ideologia classificada como “nociva” ou “inapropriada” 79. 

O artigo 11, 35, do Decreto-Lei nº 300/193880 destacava que, para gozar da isenção, era 

preciso indicar o nome do órgão de imprensa adquirente do papel, algo que possivelmente 

dialoga com a intenção de identificar mais facilmente veículos contrários ao regime.  

Já o Decreto-Lei nº 1.949/1939, que dispunha sobre o exercício de atividades de 

imprensa e de propaganda, elencava, em seu artigo 13181, uma série de infrações que, se 

praticadas por órgão de imprensa, ensejariam punições.  

Entre as infrações, pode-se apontar posições desagregadoras da unidade nacional e 

manifestações que desrespeitassem autoridades públicas quaisquer. Claramente, está-se diante 

de disposições que visavam a impedir a veiculação de opiniões contrárias ao governo e a 

Getúlio Vargas, pessoalmente. 

Por sua vez, o artigo 135 do Decreto-Lei nº 1.949/193982 estabelecia as penalidades a 

serem aplicadas aos órgãos de imprensa caso praticadas as tais “infrações”. Além de formas de 

censura direta, como a censura prévia, a apreensão de edições, e, até mesmo, a suspensão ou o 

fechamento do órgão de imprensa, havia a previsão, na alínea “f”, de suspensão de isenções 

tributárias — justamente o pretexto para “embasar” a negativa de concessão de isenção a jornais 

e revistas quando da importação de papel linha d’água. 

 
76 CARVALHO, Lucas de Lima. A imunidade tributária dos leitores eletrônicos no Brasil. Revista Tributária e 

de Finanças Públicas, v. 107, p. 15-42, nov./dez. 2012. 
77 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
78 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 491-492. 
79 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
80 Artigo 11, inciso 35, do Decreto-Lei nº 300/1938. 
81 Artigo 131 do Decreto-Lei nº 1.949/1939 
82 Artigo 135 do Decreto-Lei nº 1.949/1939. 
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Dias Toffoli menciona Sampaio Mitke83, ex-chefe do Serviço de Controle da Imprensa 

do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que afirma que essa maneira de censura 

indireta — negar a concessão da isenção — era mais eficiente do que as ameaças da polícia. 

Para Toffoli, a censura era revestida por uma roupagem meramente econômica84. Mitke aponta, 

ainda, que os elevados tributos deveriam ser recolhidos em vinte e quatro horas, e o DIP só 

concedia isenção aos órgãos de imprensa que colaboravam com o governo85. 

Foi apenas na Constituição de 1946 que surgiu a imunidade tributária86, já desvinculada 

das intenções autoritárias originais, ligadas à antiga isenção. Essa primeira norma imunizante, 

todavia, abrangia o papel, tão somente, desde que destinado à impressão de livros, jornais e 

periódicos, conforme se extrai de seu artigo 31, V, “c”87. 

Schoueri aponta que a iniciativa da imunidade tributária é atribuída a Jorge Amado, 

deputado constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro, como forma de impedir a 

ocorrência de censura semelhante à praticada na ditadura de Vargas88. 

Vê-se, portanto, que a intenção do legislador — a voluntas legislatoris —, no que se 

refere à imunidade tributária estabelecida pela Constituição de 1946, era evitar a censura, 

garantir a liberdade de manifestação e de informação, exclusivamente no que diz respeito à 

mídia impressa, considerando que o objeto imune era o papel destinado à impressão de livros, 

jornais e periódicos.Tem-se, desde já, indício de qual seria a vontade do constituinte de 1987-

1988. Necessário, porém, seguir a análise histórica. 

A primeira alteração da imunidade veio com a Constituição de 1967 — após o golpe 

civil-militar de 1964, portanto. 

A Constituição de 1967 trouxe, em seu artigo 20, III, “d”, redação muito próxima ao 

atual enunciado da imunidade tributária, que passava a residir sobre livros, jornais e periódicos, 

propriamente, além de atingir o papel destinado a sua impressão89. 

Todavia, o fato de haver a expansão da imunidade não deve ser confundido com efetiva 

tentativa, por parte do regime, de promover a livre manifestação e a liberdade de imprensa. A 

 
83 O Estado de S. Paulo. A liberdade de informação no Brasil – III. Suplemento do Centenário, n. 48, p. 4, 

29.11.1975. In: Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 

8.3.2017, DJe de 31.8.2017. 
84 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
85 O Estado de S. Paulo. A liberdade de informação no Brasil – III. Suplemento do Centenário, n. 48, p. 4, 

29.11.1975. In: Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 

8.3.2017, DJe de 31.8.2017. 
86 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 491-492. 
87 Artigo 31, V, “c”, da Constituição de 1946. 
88 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 491-492. 
89 Artigo 20, III, “d”, da Constituição de 1967. 
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própria estrutura tributária então vigente criava uma atmosfera de arbitrariedade administrativa 

e de centralização do poder político, aspectos muito distantes da noção de democracia liberal90. 

Hermeneuticamente, porém, a proteção primária dos livros, jornais e periódicos garantiu que 

os objetos se tornassem integralmente inatingíveis por impostos91.  

É certo que, à época, isso se fazia menos relevante enquanto elemento garantidor da 

liberdade de manifestação e do acesso à informação — se, a princípio, a imunidade surgiu como 

forma de evitar formas de censura indireta, pela via tributária, o autoritarismo militar abusava 

de cerceamentos diretos dos veículos de comunicação. 

Toffoli atribui ao então senador constituinte Gilberto Marinho, preocupado com as 

interpretações que poderiam ser dadas ao Ato Complementar nº 27/1966, que instituíra 

alterações no âmbito tributário, a iniciativa de estender a imunidade aos livros, jornais e 

periódicos92, de forma a eliminar quaisquer dúvidas que pudessem pairar sobre a desoneração. 

Pouco depois, com a Emenda Constitucional nº 1/1969, houve a última alteração na 

imunidade antes da Constituição de 1988. Embora a redação do enunciado tenha sofrido 

pequena mudança, a norma imunizante aplicava-se, igualmente, aos livros, jornais, periódicos 

e ao papel destinado a sua impressão, conforme previsto no artigo 19, III, “d”93. 

A despeito de a imunidade tributária ter surgido, em 1946, com a finalidade de evitar 

formas indiretas de censura, o regime militar, como já apontado, abusava de cerceamentos 

diretos de conteúdo. Toffoli menciona que bastava a aplicação do Ato Institucional nº 5 para 

que se efetivasse a censura, sendo até mesmo negada a possibilidade de apreciação judicial da 

medida94. 

Frente a essa análise histórica, vê-se que a imunidade surgiu, na Constituição de 1946, 

em contexto bastante específico, como resposta ao fato de que a ditadura de Getúlio Vargas 

promovia formas de censura indireta, pela via tributária.  

O papel utilizado na produção de jornais era importado, e o imposto incidente poderia 

criar ônus excessivo à imprensa95. Existia, no entanto, isenção para a importação do insumo, 

 
90 CARVALHO, Lucas de Lima. A imunidade tributária dos leitores eletrônicos no Brasil. Revista Tributária e 

de Finanças Públicas, v. 107, p. 15-42, nov./dez. 2012. 
91 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Livro Eletrônico e Imunidade Tributária. Doutrinas Essenciais de Direito 

Tributário, v. 2, p. 785-794, fev. 2011. 
92 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
93 Artigo 19, III, “d”, da Emenda Constitucional nº 1/1969. 
94 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
95 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 491-492. 
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concedida aos jornais partidários do regime, e dificultada (ou até mesmo impedida) aos órgãos 

de imprensa que possuíam ideologia classificada como “nociva” ou “inapropriada” 96. 

Com a ampliação promovida pela Constituição de 196797 e mantida pela Emenda 

Constitucional nº 1/196998, passou-se a proteger da incidência de impostos os próprios livros, 

jornais e periódicos, além do papel destinado a sua impressão. Ao menos em teoria, tratava-se 

de forma de garantir a liberdade de manifestação e o acesso à informação.  

Todavia, importante observar que os legisladores foram específicos ao apontarem os 

objetos da imunidade (livros, jornais e periódicos e o papel destinado a sua impressão), em vez 

de fazerem referência, genericamente, a qualquer objeto em que houvesse veiculação de 

informações. Assim, é preciso ter cautela ao justificar interpretações extensivas da imunidade 

com base no elemento teleológico. Essa questão será aprofundada no capítulo três, destinado 

aos elementos sistemático e teleológico de hermenêutica. 

Passa-se, pois, à análise da imunidade tributária hoje vigente, estabelecida pela 

Constituição Federal de 198899. 

 

2.2. A imunidade na Constituição de 1988: a busca pela voluntas legislatoris 

 

O artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal de 1988100 não inovou em relação aos 

objetos da imunidade tributária prevista pela Constituição de 1967101 e pela Emenda 

Constitucional nº 1/1969102: livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão 

mantiveram-se protegidos da incidência de impostos. 

Interessante observar que, como aponta o Ministro Dias Toffoli em seu voto, em sede 

do Recurso Extraordinário nº 330.817/RJ, o Instituto dos Advogados de São Paulo encaminhou 

carta à Constituinte propondo que a imunidade passasse a abranger mais objetos, citando, 

especificamente, textos audiovisuais e insumos para além do papel103. 

Ives Gandra da Silva Martins, um dos autores da carta, afirma que a demanda não 

chegou a ser discutida pelo legislador constituinte originário. O tributarista alega que o pleito 

 
96 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
97 Artigo 20, III, “d”, da Constituição de 1967. 
98 Artigo 19, III, “d”, da Emenda Constitucional nº 1/1969. 
99 Artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal de 1988. 
100 Idem. 
101 Artigo 20, III, “d”, da Constituição de 1967. 
102 Artigo 19, III, “d”, da Emenda Constitucional nº 1/1969. 
103 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
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foi levado aos constituintes quando o plenário já debatia o texto da Comissão de 

Sistematização104. 

Embora o constituinte não tenha chegado a discutir a questão, fato é que, em 1987-1988, 

já existiam o computador e até o CD-ROM105. Já tivera início, portanto, a revolução midiática, 

cujos efeitos são fortemente percebidos atualmente.  

A despeito desse cenário, ignorando a demanda do Instituto dos Advogados de São 

Paulo, o legislador constituinte originário optou pela manutenção dos objetos da imunidade, 

sem qualquer alteração: livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

O constituinte, portanto, foi específico, em vez de fazer referência, genericamente, a 

qualquer objeto em que houvesse veiculação de informações, ou, até mesmo, de acatar a 

sugestão do Instituto dos Advogados de São Paulo, que havia proposto, especificamente, a 

extensão da imunidade a textos audiovisuais (além de outros objetos)106. 

Como pontuado no capítulo anterior, pode haver situações em que textos cuja linguagem 

predominante não seja verbal e escrita dominem websites jornalísticos. Pela concepção de 

hipergênero, haveria correspondência com a noção de jornal: tratar-se-ia de agrupamento de 

gêneros textuais jornalísticos materializados como textos.  

No entanto, imperiosa a percepção de que a mídia e seus suportes têm importante 

influência sobre os gêneros e sobre o ato de leitura, bem como (e, talvez, até mais intensamente) 

tem impacto o tipo de linguagem utilizada.  

Logo, eventual website jornalístico em que houvesse predominância de textos cuja 

linguagem fosse sonora ou audiovisual poderia, pela perspectiva de hipergênero, ser 

considerado jornal, mas, certamente, estar-se-ia diante de jornal ainda mais diferente do 

tradicional objeto composto de papel e tinta, dividido em cadernos, de veiculação periódica. 

O fato de que o constituinte originário absteve-se de ampliar o objeto da imunidade 

tributária, ignorando a demanda do Instituto dos Advogados de São Paulo e a incipiente 

revolução midiática, leva a crer que textos cuja linguagem seja, predominantemente, sonora ou 

audiovisual não estariam inseridos no espectro da norma imunizante.  

 
104 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Imunidades tributárias. In: MACHADO, Hugo de Brito (org). Imunidade 

tributária do livro eletrônico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 127. In: Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, 

Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 31.8.2017. 
105 ARAÚJO, Tarso. Como surgiu o computador? Super Interessante. 18.4.2011. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-computador/. Acesso em: 03.08.2020. 
106 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
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Além disso, pode-se pontuar que não houve esforço no sentido de desvincular os objetos 

da imunidade do papel, de suas versões impressas, de forma que interpretações que concluam 

pela aplicação da imunidade a quaisquer versões digitais seriam ampliativas. 

As interpretações demasiadamente extensivas da imunidade em questão fundam-se, em 

geral, na ideia de que restrições de sua abrangência seriam atentatórias à liberdade de expressão. 

Luís Eduardo Schoueri questiona essa visão, lembrando que aulas, peças teatrais e filmes não 

constituem objeto de imunidade, por escolha do legislador constituinte107. 

Não existisse a previsão do artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal de 1988, a 

proteção à liberdade de expressão não seria argumento suficiente para que se extraísse, 

sistematicamente, norma imunizante — nem em relação a livros, jornais, periódicos e ao papel 

destinado a sua impressão, nem no que tange a quaisquer outras formas de manifestação 

cultural108. 

Essa afirmação decorre, principalmente, da análise do princípio da capacidade 

contributiva. O tema será aprofundado no capítulo três. 

Por ora, cabível concluir que, a despeito de, em 1987-1988, já ter tido início a revolução 

midiática, o legislador constituinte originário optou por manter os objetos da imunidade 

tributária, ignorando a demanda do Instituto dos Advogados de São Paulo. 

Assim, pode-se observar um indício de que interpretações demasiadamente extensivas 

da imunidade seriam indevidas. 

 

2.3. Análise de posicionamentos do Supremo Tribunal Federal 

 

Ao longo dos anos, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se várias vezes sobre a 

imunidade em questão, tanto em relação à norma imunizante da Constituição Federal de 1988, 

especificamente, quanto no que tange às Constituições anteriores. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho aponta que parte importante do elemento histórico da 

interpretação é a análise da jurisprudência109.  

Seguindo essa premissa, prosseguir-se-á à análise de precedentes da Corte Suprema, 

sendo essa uma etapa relevante no processo de persecução da norma imunizante.  

 

 
107 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... p. 493. 
108 Idem. 
109 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A interpretação e aplicação da lei e o ativismo judicial. In: CABRAL, 

Ana Lúcia Tinoco. BUENO, Francisco de Godoy (org). Direito e linguagem: a Constituição de 1988. 1. ed. 

Londrina: Thoth, 2019. Cap 1. 
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Recurso Extraordinário nº 77.867/SP — As revistas técnicas 

 

No Recurso Extraordinário nº 77.867/SP110, julgado em 12 de novembro de 1974, 

discutia-se se revistas técnicas (científicas) seriam contempladas pela imunidade tributária 

prevista pelo artigo 19, III, “d”, da Emenda Constitucional nº 1/1969111. 

O Ministro Leitão de Abreu, relator do caso, afirmou que o termo “periódicos”, presente 

na norma imunizante, deveria ser interpretado conforme seu sentido comum, corriqueiro, que, 

segundo verbete de dicionário por ele mencionado, corresponderia a publicações veiculadas em 

intervalos de tempo iguais112. 

Para justificar a decisão, o Ministro fez menção à legislação infraconstitucional, que 

reconhecia a possibilidade de classificar como jornalística a empresa que produzisse espécies 

de periódicos diversas de jornais e revistas comuns — como periódicos científicos113.  

O relator do caso alegou, ainda, que o conteúdo veiculado por revistas científicas tem 

relevante valor social, alcançando, por vezes, público maior do que jornais, que gozavam (e 

ainda gozam, sob a égide da Constituição Federal de 1988114) de imunidade tributária115. 

Ao caso dos websites jornalísticos, parece bastante relevante o fato de o Ministro Leitão 

de Abreu ter defendido o uso do sentido corriqueiro do termo “periódicos” no que tange à 

extração da norma imunizante. 

Se aplicado o mesmo raciocínio ao termo “jornais”, imperioso o reconhecimento do fato 

de que não havia websites jornalísticos quando da elaboração da atual Carta Magna, dado que 

a internet apenas começou a se popularizar na década de 1990116. 

Já havia, sim, tido início a revolução midiática, com o anterior advento do computador 

e do CD-ROM117, de forma que o legislador constituinte originário poderia ter ampliado o 

 
110 Supremo Tribunal Federal, RE 77.867/SP, Ministro Relator Leitão de Abreu, Segunda Turma, Sessão de 

12.11.1974. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=173298. 

Acesso em: 05.08.2020. 
111 Artigo 19, III, “d”, da Emenda Constitucional nº 1/1969. 
112 Supremo Tribunal Federal, RE 77.867/SP, Ministro Relator Leitão de Abreu, Segunda Turma, Sessão de 

12.11.1974. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=173298. 

Acesso em: 05.08.2020. 
113 Idem. 
114 Artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal de 1988. 
115 Supremo Tribunal Federal, RE 77.867/SP, Ministro Relator Leitão de Abreu, Segunda Turma, Sessão de 

12.11.1974. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=173298. 

Acesso em: 05.08.2020. 
116 ARAÚJO, Tarso. Como surgiu o computador? Super Interessante. 18.4.2011. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-computador/. Acesso em: 03.08.2020. 
117 Idem. 
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espectro da imunidade. Todavia, certo é que o termo “jornais”, à época, não poderia, como hoje, 

ser empregado em referência a websites jornalísticos (ou jornais digitais, de forma geral). 

O sentido corriqueiro da palavra “jornais”, quando da elaboração da Constituição 

Federal de 1988, remetia ao objeto composto de papel e tinta, ambiente de fixação de gêneros 

textuais jornalísticos materializados como textos, dividido em cadernos, de veiculação 

periódica. 

É fato que as transformações sociais devem ser levadas em conta nos processos 

interpretativos, como aponta Paulo Gustavo Gonet Branco118.  

A função exercida pelos websites jornalísticos, atualmente, guarda semelhanças com 

aquela exercida pelo jornal impresso, à época da Constituinte. Trata-se, certamente, de 

argumento a ser considerado na atividade hermenêutica desenvolvida neste trabalho. 

No entanto, reforça-se que, como se está diante de imunidade tributária que não se 

norteia pelo princípio da capacidade contributiva, faz-se necessária extrema cautela, como bem 

aponta Luís Eduardo Schoueri119. Esse ponto será aprofundado no capítulo seguinte. 

O objeto original da imunidade tributária de jornais, constante da Constituição Federal 

de 1988, era, indubitavelmente, o jornal impresso, constituído de papel e tinta. Há de se ter isso 

em mente antes de assumir como correta qualquer interpretação extensiva.   

 

Recurso Extraordinário nº 87.633/SP — Os calendários 

 

Em sede do Recurso Extraordinário nº 87.633/SP120, julgado em 15 de dezembro de 

1978, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, unanimemente, que os 

calendários não seriam contemplados pela imunidade tributária prevista pelo artigo 19, III, “d”, 

da Emenda Constitucional nº 1/1969121. 

Em seu voto, o Ministro Cordeiro Guerra, relator do caso, afirmou que, embora os 

calendários sejam ofertados ao consumidor anualmente (periodicamente, portanto), não 

 
118 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Interpretação da Constituição: noções elementares. In: BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 

93. 
119 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 490-494. 
120 Supremo Tribunal Federal, RE 87.633/SP, Ministro Relator Cordeiro Guerra, Segunda Turma, Sessão de 

15.12.1978. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=181559. 

Acesso em: 05.08.2020. 
121 Artigo 19, III, “d”, da Emenda Constitucional nº 1/1969. 
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poderiam ser considerados periódicos, para fins da imunidade tributária, já que não veiculam 

notícias, ideias ou pensamentos122. 

Interessante observar que a decisão vai na contramão do que a doutrina e a 

jurisprudência têm praticado: em vez de utilizar o elemento teleológico para estender o espectro 

de aplicação da norma, fez-se menção a ele (ainda que indiretamente) para limitá-lo. 

Dado que a imunidade tributária tem a finalidade de proteger a liberdade de 

manifestação e o acesso à informação, não faria sentido considerá-la aplicável a objetos em que 

não há manifestação de pensamentos, ainda que veiculados periodicamente. 

O voto do Ministro Cordeiro Guerra não desenvolve toda a problemática que circunda 

a questão, mas é acertado.  

Reitera-se, mais uma vez: a imunidade tributária de livros, jornais, periódicos e do papel 

destinado a sua impressão é uma exceção ao princípio da capacidade contributiva123. Segundo 

as lições de Carlos Maximiliano, as exceções devem ser restritivamente interpretadas124. 

 

Recurso Extraordinário nº 101.441/RS — As listas telefônicas 

 

Já no que tange ao Recurso Extraordinário nº 101.441/RS, de relatoria do Ministro 

Sydney Sanches, o plenário do Supremo Tribunal Federal divergiu em relação à possibilidade 

de extensão da imunidade tributária prevista pelo artigo 19, III, “d”, da Emenda Constitucional 

nº 1/1969125 a listas telefônicas126.  

Por maioria, nos termos do voto do relator, considerou-se que as listas telefônicas seriam 

contempladas pela imunidade tributária, citando-se a inegável utilidade pública das 

informações nela veiculadas127. 

O Ministro Sydney Sanches cita parecer, juntado pela parte recorrente, do eminente 

tributarista Geraldo Ataliba, que afirma não haver discriminação, pela Constituição então 

 
122 Supremo Tribunal Federal, RE 87.633/SP, Ministro Relator Cordeiro Guerra, Segunda Turma, Sessão de 

15.12.1978. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=181559. 

Acesso em: 05.08.2020 
123 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 490-494. 
124 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito… pp. 183-194. 
125 Artigo 19, III, “d”, da Emenda Constitucional nº 1/1969. 
126 Supremo Tribunal Federal, RE 101.441/RS, Ministro Relator Sydney Sanches, Sessão Plenária de 4.11.1987. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=193785. Acesso em: 

05.08.2020 
127 Idem. 
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vigente, em relação à natureza do conteúdo veiculado em periódicos128. Para ele, havendo, 

periodicamente, oferta de objetos difusores de informação, há imunidade, estando, portanto, 

abarcadas as listas telefônicas e os informes publicitários nela contidos129. 

Parece haver certa contradição frente ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 

87.633/SP130, já mencionado, em que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, 

unanimemente, que os calendários não seriam contemplados pela imunidade tributária prevista 

pelo artigo 19, III, “d”, da Emenda Constitucional nº 1/1969131. 

O relator do caso, Ministro Cordeiro Guerra, afirmou que, embora os calendários sejam 

ofertados ao consumidor anualmente (periodicamente, portanto), não poderiam ser 

considerados periódicos, para fins da imunidade tributária, já que não veiculam notícias, ideias 

ou pensamentos132. 

Nesse sentido, o Ministro Carlos Madeira, divergindo do relator Ministro Sydney 

Sanches, pontuou, de forma muito precisa, que não poderia haver imunidade tributária a listas 

telefônicas, já que estas não veiculam pensamentos e opiniões, mas informações necessárias à 

concretização da prestação de serviços telefônicos, cuja utilidade restringe-se a essa seara 

específica133. 

De forma semelhante ao que fizera Cordeiro Guerra134, o Ministro Carlos Madeira, 

vencido no julgamento, nega a interpretação extensiva da norma imunizante com base no 

elemento teleológico135, na contramão do entendimento (incorreto, como destaca Luís Eduardo 

 
128 ATALIBA, Geraldo. ISS – Tributação de anúncios e destaques em listas ou guias telefônicos. 

Inadmissibilidade, em face de vedação constitucional. Parecer juntado aos autos do RE 101.441/RS, pp. 252-295. 

In: Supremo Tribunal Federal, RE 101.441/RS, Ministro Relator Sydney Sanches, Sessão Plenária de 4.11.1987. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=193785. Acesso em: 

05.08.2020. 
129 Idem. 
130 Supremo Tribunal Federal, RE 87.633/SP, Ministro Relator Cordeiro Guerra, Segunda Turma, Sessão de 

15.12.1978. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=181559. 

Acesso em: 05.08.2020. 
131 Artigo 19, III, “d”, da Emenda Constitucional nº 1/1969. 
132 Supremo Tribunal Federal, RE 87.633/SP, Ministro Relator Cordeiro Guerra, Segunda Turma, Sessão de 

15.12.1978. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=181559. 

Acesso em: 05.08.2020 
133 Supremo Tribunal Federal, RE 101.441/RS, Ministro Relator Sydney Sanches, Sessão Plenária de 4.11.1987. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=193785. Acesso em: 

05.08.2020. 
134 Supremo Tribunal Federal, RE 87.633/SP, Ministro Relator Cordeiro Guerra, Segunda Turma, Sessão de 

15.12.1978. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=181559. 

Acesso em: 05.08.2020 
135 Supremo Tribunal Federal, RE 101.441/RS, Ministro Relator Sydney Sanches, Sessão Plenária de 4.11.1987. 

Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=193785. Acesso em: 

05.08.2020. 
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Schoueri136), recorrentemente exarado pelos juristas, segundo o qual as imunidades tributárias 

devem ser interpretadas amplamente, tendo em vista os valores por elas protegidos. 

 

Recurso Extraordinário nº 183.403/SP — As apostilas 

 

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 183.403/SP137, relatado pelo Ministro 

Marco Aurélio, já sob a égide da Constituição Federal de 1988, a Segunda Turma entendeu 

estarem as apostilas contempladas pela imunidade do artigo 150, VI, “d”138. 

 Compreendeu-se que as apostilas seriam versões simplificadas de livros, já que 

veiculam informações e pensamentos de natureza cultural139. Marco Aurélio destacou a 

necessidade, no caso em debate, de superar a interpretação meramente gramatical, já que as 

apostilas não seriam, propriamente, livros. 

O relator justificou a extensão da imunidade tributária às apostilas com base no elemento 

teleológico: estaria presente a finalidade de veiculação de informações, de manifestação de 

pensamentos140.  

Tem-se, pois, exemplo do que Humberto Ávila define como interpretação teleológica 

ampliativa141: constatou-se que as apostilas não corresponderiam ao sentido exato do termo 

“livros”, mas, dadas as semelhanças entre os objetos, e, especialmente, a finalidade comum de 

veiculação de pensamentos e informações, estendeu-se a imunidade142. 

Parece acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal. Há, sim, de se ter em mente o 

que leciona Luís Eduardo Schoueri: a imunidade tributária de livros, jornais, periódicos e do 

papel destinado a sua impressão é uma exceção ao princípio da capacidade contributiva143, e as 

exceções devem ser restritivamente interpretadas144.  

 
136 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... p. 438. 
137 Supremo Tribunal Federal, RE 183.403/SP, Ministro Relator Marco Aurélio Mello, Segunda Turma, Sessão de 

7.11.2000, DJ de 4.5.2001. 
138 Artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal de 1988. 
139 Supremo Tribunal Federal, RE 183.403/SP, Ministro Relator Marco Aurélio Mello, Segunda Turma, Sessão de 

7.11.2000, DJ de 4.5.2001. 
140 Idem. 
141 ÁVILA, Humberto. Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS. Serviços de impressão gráfica de livros, 

jornais e periódicos. Imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão. Hipótese e 

finalidade da regra de imunidade. Interpretação compreensiva. Revista Tributária das Américas, v. 2, p. 327-344, 

jul./dez. 2010. 
142 Supremo Tribunal Federal, RE 183.403/SP, Ministro Relator Marco Aurélio Mello, Segunda Turma, Sessão de 

7.11.2000, DJ de 4.5.2001. 
143 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 490-494. 
144 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito… pp. 183-194. 
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Todavia, apostilas e livros guardam semelhanças muito grandes entre si, tanto no que 

diz respeito à forma, quanto no que tange ao conteúdo, e têm funções sociais muito próximas. 

Negar a ampliação da imunidade seria, sem dúvidas, um atentado à vontade do constituinte e à 

vontade da norma. Assim, o precedente ilustra uma hipótese em que a interpretação extensiva 

se mostra acertada.  

Faz-se necessária, porém, cautela, para que a imunidade não seja ilimitadamente 

estendida, já que isso representaria, indubitavelmente, ofensa ao princípio da capacidade 

contributiva, que deve nortear a tributação, especialmente no que tange aos impostos.  

Pode-se traçar um paralelo com a conclusão a que se chegou no primeiro capítulo: no 

que concerne, especificamente, às réplicas digitais de jornais impressos, há imunidade 

tributária. Trata-se, assim, de interpretação ampliativa pautada no elemento teleológico, 

seguindo a terminologia de Humberto Ávila145. 

Há ampliação da abrangência da norma porque, como constatado a partir da análise 

histórica empreendida, a imunidade tributária surgiu atrelada à mídia impressa, e o legislador 

constituinte de 1987-1988, embora tenha tido a oportunidade de explicitamente estender os 

objetos contemplados, não o fez. Assim, o jornal referido pelo enunciado constitucional seria, 

necessariamente, o jornal impresso, não estando compreendidos, pois, jornais digitais.  

Todavia, as réplicas digitais, como o termo “réplica” sugere, guardam estreita 

proximidade com a noção de jornal enquanto mídia e hipergênero. 

Embora haja diferenças em relação ao jornal impresso, dado que não se tem o espaço 

limitado do papel, o fato de que se está diante de réplicas garante a manutenção de diversos 

aspectos atinentes ao jornal impresso enquanto mídia: diagramação, espaçamento, disposição 

de manchetes, textos, imagens, divisão em cadernos temáticos etc. 

Além disso, certo é que as réplicas digitais se enquadram na acepção de jornal enquanto 

hipergênero, já que são, tal qual os jornais impressos, agrupamentos de gêneros textuais 

jornalísticos materializados como textos. 

Assim, analogamente ao que ocorre com as apostilas em relação aos livros, haveria 

ofensa à vontade da norma e à vontade do legislador caso não se estendesse a imunidade 

tributária às réplicas digitais de jornais impressos. 

 

 
145 ÁVILA, Humberto. Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS. Serviços de impressão gráfica de livros, 

jornais e periódicos. Imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão. Hipótese e 

finalidade da regra de imunidade. Interpretação compreensiva... pp. 327-344. 
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Recurso Extraordinário nº 330.817/RJ — O e-book e o e-reader 

 

Passando, finalmente, à análise do Recurso Extraordinário nº 330.817/RJ, em 2017146, 

pontue-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, unanimemente, que a 

imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “d”, da CF/88147 é aplicável ao livro eletrônico 

(e-book) e, inclusive, aos dispositivos cuja função essencial seja servir de “suporte” a eles, como 

os dispositivos da marca Kindle. A tese para o tema foi fixada com repercussão geral e deu 

origem à Súmula Vinculante nº 57/STF148, em abril de 2020. 

De início, vale relembrar as lições de Adair Bonini149: terminologicamente, seria mais 

adequado fazer referência a dispositivos que sirvam de mídia aos e-books, em vez de fazer 

referência a suportes. 

Para Bonini150, conforme já mencionado, haveria: (i) gêneros (textuais) — padrões de 

construção textual —, cuja organização composicional é característica, bem como seus modos 

de produção e de recepção pelo leitor; (ii) mídias, definidas como tecnologias mediadoras da 

interação, caracterizadas pela forma como são organizadas, produzidas e recepcionadas, bem 

como pelos suportes que as constituem; e, finalmente, (iii) suportes, elementos materiais 

necessários à concretização da mídia (e, portanto, da interação linguageira). 

Assim, os e-readers seriam mídias, compostas de variados suportes (tela, fios, 

elementos garantidores de conexão com a internet etc.), nas quais circulam gêneros textuais 

materializados como textos, como romances, artigos acadêmicos, contos, crônicas e outros. 

Importante, desde já, pontuar que, de forma geral, os mesmos gêneros textuais que 

circulam em livros tradicionais são veiculados em e-readers — em grande parte dos casos, 

textos são produzidos em versão impressa, como livros comuns, e, também, como e-books.  

Ademais, os dispositivos guardam semelhanças com os livros enquanto mídias: há a 

divisão em páginas, diagramação parecida e, em alguns casos, a tentativa de reprodução da 

textura e reflexão da luz típicas do papel151.  

 
146 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
147 Artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal de 1988. 
148 Súmula Vinculante 57/STF. Sessão Plenária de 15.4.2020. DJe n. 99 de 24.4.2020. 
149 BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações... p. 688. 
150 Idem. 
151 RODDICK, Rodrigo. Como funciona o Kindle, leitor de livros digitais da Amazon. Disponível em: 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/07/como-funciona-o-kindle-leitor-de-livros-digitais-da-

amazon.ghtml. Acesso em: 05.09.2020. 
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É fato que há a possibilidade de navegação facilitada, quase instantânea, entre páginas, 

além de alteração das formas, espessuras e tamanhos das fontes, como se extrai de anúncios da 

Kindle152. Conforme exposto reiteradas vezes, enquanto o papel tem espaço restrito, o universo 

digital é aberto, e há a possibilidade de navegação entre uma página e outra de maneira 

praticamente instantânea. Trata-se de prática diversa de leitura153.  

Pautando-se, justamente, no fato de que os mesmos gêneros textuais veiculados em 

livros impressos, tradicionais, circulam em e-readers, o Ministro Dias Toffoli, relator do 

Recurso Extraordinário nº 330.817/RJ, decidiu pela extensão da imunidade tributária154 do 

Artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal de 1988 a e-books, acompanhado por todos os 

demais ministros da Corte Suprema155. 

Dias Toffoli, como mencionado no capítulo um, diferenciou os livros enquanto 

“suportes” (mídias, pela terminologia proposta por Adair Bonini156), a que se referiu como 

corpus mechanicum, de seu conteúdo, os gêneros textuais materializados como textos, a que se 

referiu como corpus misticum157.   

Toffoli parece seguir a linha de Luiz Antônio Marcuschi158, para quem o suporte seria 

o locus físico ou virtual, que serviria de base ou espaço de fixação de gêneros textuais 

materializados como textos.  

Bonini questiona essa fronteira rígida criada por Marcuschi (e reproduzida por Toffoli) 

entre suporte e gênero: o primeiro, reduzido a locus físico, esvaziado de qualquer natureza 

simbólica; o segundo, ligado apenas ao simbolismo, dissociado de seu elemento material159. 

A visão de Marcuschi parece desconsiderar que a organização e a produção das mídias 

têm efeitos sobre a organização e produção dos gêneros, impactando a forma como o leitor 

recebe o texto160. 

 
152 Disponível em: https://www.amazon.com.br/gp/product/B0773XBMB6/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1 

789&creative=9325&creativeASIN=B0773XBMB6&linkCode=as2&tag=viv07-20&linkId=7ae8b5e2c7d67f 

d7b5887ccfab934165&th=1. Acesso em: 05.09.2020. 
153 MAINGUENEAU, Dominique. Hipergênero: hipergênero, gênero e internet. In: SOUZA-E-SILVA, Maria 

Cecília Perez de; POSSENTI, Sírio. (org.). Doze Conceitos em Análise do Discurso... cap. 7. 
154 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
155 Artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal de 1988. 
156 BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações... p. 688. 
157 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
158 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão... pp. 172-189. 
159 BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações... p. 682. 
160 BONINI, Adair. Mídia/Suporte e hipergênero: os gêneros textuais e suas relações... p. 682. 
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No caso de jornais, como já pontuado, aspectos materiais da mídia, como tamanho da 

página, diagramação, fonte etc. têm real influência sobre a leitura, sobre a interação a ser 

estabelecida. Há expectativas sociais no que tange aos gêneros textuais, em significativa parte 

criadas a partir das mídias. 

No que tange aos livros, é certo que o ambiente digital pode provocar mudanças nos 

gêneros textuais: pode passar a haver inserção de sons e vídeos, por exemplo. Nesse caso, estar-

se-ia cada vez mais distante do livro impresso, objeto original da imunidade. 

Sempre importante relembrar: à época da ditadura de Vargas, o papel utilizado na 

produção de jornais era importado, e o imposto incidente poderia criar ônus excessivo à 

imprensa161. Existia, no entanto, isenção para a importação do insumo, concedida aos jornais 

partidários do regime, e dificultada (ou até mesmo impedida) aos órgãos de imprensa que 

possuíssem ideologia classificada como “nociva” ou “inapropriada” 162. 

Com a Constituição de 1946, adveio a imunidade tributária163, voltada ao papel, tão 

somente, desde que destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, conforme se extrai 

de seu artigo 31, V, “c”164. 

Como já pontuado, o fato de que o constituinte de 1987-1988 absteve-se de ampliar o 

objeto da imunidade tributária, ignorando a demanda do Instituto dos Advogados de São 

Paulo165 e a incipiente revolução midiática, leva a crer que textos cuja linguagem seja, 

predominantemente, sonora ou audiovisual não estariam inseridos no espectro da norma 

imunizante.  

Esse contexto revela que o objeto da imunidade sempre esteve intrinsecamente ligado 

ao papel, especialmente porque surge de um cenário em que a oneração excessiva do insumo 

inviabilizava a produção de material jornalístico avesso ao regime de Vargas. O constituinte de 

1987-1988 absteve-se de desvincular a imunidade tributária do papel, a despeito de demandas 

nesse sentido. 

Assim, quaisquer interpretações que concluam pela inclusão, no espetro da imunidade, 

de textos não veiculados em papel, são ampliativas, extensivas. Imperioso, portanto, agir com 

 
161 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 491-492. 
162 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
163 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 491-492. 
164 Artigo 31, V, “c”, da Constituição de 1946. 
165 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Imunidades tributárias. In: MACHADO, Hugo de Brito (org). Imunidade 

tributária do livro eletrônico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 127. In: Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, 

Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 31.8.2017. 
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cautela — com precisão — ao estender a imunidade tributária. No caso em tela, o Ministro Dias 

Toffoli peca, justamente, no quesito precisão.  

É fato que os e-books não diferem tanto dos livros enquanto mídias: conforme 

mencionado, há a divisão em páginas, diagramação semelhante e, em alguns casos, a tentativa 

de reprodução da textura e reflexão da luz típicas do papel166. 

Também é fato que, atualmente, de forma geral, os mesmos gêneros textuais circulam 

em livros impressos e em e-books: romances, artigos de publicação científica, contos, crônicas 

etc. 

Assim, há inegáveis semelhanças entre o e-book e o livro impresso, de forma que, pelo 

elemento teleológico da interpretação, faz sentido ampliar a abrangência da imunidade 

tributária: ambos cumprem funções muito próximas no que tange à liberdade de manifestação 

de pensamentos e ao acesso à informação. 

A afirmação de que Dias Toffoli pecou no quesito precisão diz respeito ao fato de que 

o Ministro, relator do caso, absteve-se de discutir um aspecto fundamental à discussão: a 

linguagem. 

Os e-readers, enquanto dispositivos digitais, certamente permitiriam a inserção de sons 

e de conteúdos audiovisuais. Pode haver situações em que esses elementos não sejam acessórios 

frente à linguagem verbal escrita — ou, até mesmo, ocasiões em que tais formas de linguagem 

sejam predominantes.  

Como já mencionado, o fato de haver uma imunidade167 bastante restrita, relativa apenas 

ao ICMS, aplicável somente a serviços de comunicação que veiculem, livre e gratuitamente, 

sons e imagens, leva a crer que a veiculação onerosa de sons e imagens não poderia estar 

abarcada pela imunidade do artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal. Haveria aparente 

contradição. 

Na mesma linha, o fato de haver imunidade a fonogramas e videofonogramas 

musicais168 — apenas musicais — leva a crer que conteúdos sonoros e audiovisuais não 

musicais não poderiam gozar de imunidade. 

 
166 RODDICK, Rodrigo. Como funciona o Kindle, leitor de livros digitais da Amazon. Disponível em: 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/07/como-funciona-o-kindle-leitor-de-livros-digitais-da-

amazon.ghtml. Acesso em: 05.09.2020. 
167 Artigo 155, §2º, X, “d”, da Constituição Federal de 1988. 
168 Artigo 150, VI, “e” da Constituição Federal de 1988. 
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Assim, a existência da Súmula Vinculante nº 57/STF169, estabelecendo a extensão, sem 

limitações em relação à linguagem, da imunidade tributária a e-books, pode ensejar insegurança 

jurídica. 

O mais adequado seria ter fixado a tese de forma a deixar claro que, sendo os e-books 

equivalentes digitais de livros impressos (ainda que não haja, efetivamente, versão em papel), 

a imunidade tributária apenas seria extensível caso a linguagem utilizada seja, 

predominantemente, verbal escrita. 

Finalmente, a extensão da imunidade aos e-readers, enquanto equivalentes do papel 

como ambientes de fixação de gêneros textuais materializados como textos, é claramente 

indevida. 

A imunidade tributária do papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos 

tem origem histórica muito específica: a prática de tributação excessiva do insumo, sem 

concessão de isenção a veículos contrários ao governo, nos moldes praticados pela ditadura de 

Getúlio Vargas.  

O voto de Dias Toffoli reconhece esse contexto histórico, mas o ignora ao fixar a tese 

de repercussão geral, que ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 57/STF. Tem-se, pois, mais 

um exemplo de interpretação ampliativa indevida, que ofende o princípio da capacidade 

contributiva.  

 
169 Súmula Vinculante 57/STF. Sessão Plenária de 15.4.2020. DJe n. 99 de 24.4.2020. 
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3. ELEMENTO SISTEMÁTICO E ELEMENTO TELEOLÓGICO DA 

INTERPRETAÇÃO 

 

Neste terceiro e último capítulo, serão analisados os aspectos atinentes ao elemento 

sistemático e ao elemento teleológico da interpretação. 

O elemento teleológico relaciona-se com a persecução do valor da norma imunizante. 

O enunciado do artigo 150, VI, “d”170, deve ser analisado à luz do “espírito” da norma, de seu 

princípio ínsito — da voluntas legis.  

A vontade da norma é especialmente relevante no que tange a hipóteses não antecipadas 

pelo legislador171 — o que parece ser o caso dos websites jornalísticos, já que, como pontuado, 

a internet surgiu e tornou-se popular na década de 1990172 (após a Constituinte, portanto).   

Finalmente, o elemento sistemático da interpretação será explorado, já que a 

Constituição deve ser interpretada como sistema uno, livre de contradições173.  

Logo, há de ser investigada a relação da imunidade não apenas com eventuais direitos 

fundamentais por ela protegidos, mas com a Constituição como um todo, com especial atenção 

às demais disposições constitucionais relativas ao Sistema Tributário Nacional.  

 

3.1. A imunidade tributária frente a direitos fundamentais 

 

Para Humberto Ávila, os objetos da imunidade tributária — os livros, jornais, periódicos 

e o papel destinado a sua impressão — guardam uma vinculação com a finalidade que a norma 

visa a atingir, e sua interpretação demanda, necessariamente, análise da voluntas legis 174.  

Ávila alega que o Direito deve ser compreendido a partir dos fins perseguidos pelo 

legislador (e pela própria norma)175. Assim, segundo o autor, seria inadequada a interpretação 

indiferente à finalidade da norma, bem como que a anule, bloqueando a sua concretização176.  

 
170 Artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal de 1988. 
171 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A interpretação e aplicação da lei e o ativismo judicial... cap. 1. 
172 ARAÚJO, Tarso. Como surgiu o computador? Super Interessante. 18.4.2011. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-computador/. Acesso em: 03.08.2020. 
173 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Interpretação da Constituição: noções elementares... pp. 94-95. 
174 ÁVILA, Humberto. Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS. Serviços de impressão gráfica de livros, 

jornais e periódicos. Imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão. Hipótese e 

finalidade da regra de imunidade. Interpretação compreensiva. Revista Tributária das Américas, v. 2, p. 327-344, 

jul./dez. 2010. 
175 Idem.  
176 Idem. 
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O notável professor aponta que a imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel 

destinado a sua impressão tem como objetivo evitar óbices à liberdade de comunicação e de 

informação. Para ele, a norma imunizante veda a incidência de impostos que possam impedir a 

liberdade de comunicação e de informação177.  

A interpretação da norma imunizante, pois, aos olhos de Humberto Ávila, deve afastar 

quaisquer embaraços à realização dos fins que ela pretende promover178. 

Embora Ávila levante pontos pertinentes à discussão ora empreendida, é importante não 

utilizar o elemento teleológico como justificativa para ampliações exageradas do espectro da 

imunidade tributária de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão, que 

representa exceção ao princípio da capacidade contributiva179.  

Não se defende, aqui, vinculação absoluta à interpretação literal do enunciado do artigo 

150, VI, “d”, da Constituição Federal de 1988180: imperiosa a análise para além do elemento 

gramatical. Todavia, como destaca Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o elemento teleológico 

não deve embasar ampliações da norma a situações claramente inadmitidas pelo legislador181.  

O constituinte foi específico, em vez de fazer referência, genericamente, a qualquer 

objeto em que houvesse veiculação de informações, como listas telefônicas e mapas. De todo o 

modo, fundamental compreender melhor qual seria a finalidade — o princípio ínsito182 — da 

norma imunizante. 

Na linha do que alega Humberto Ávila, Luís Eduardo Schoueri aponta a garantia da 

liberdade de manifestação e de pensamento, do direito de crítica e do acesso à informação como 

o fim da norma em análise183. No mesmo sentido, Tércio Sampaio Ferraz Júnior aponta que a 

imunidade se volta à salvaguarda da comunicação de ideias, conhecimentos e informações184. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 220, veda quaisquer formas de restrição 

à manifestação do pensamento e ao acesso à informação185.  

 
177 Idem. 
178 Idem.  
179 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 490-494. 
180 Artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal de 1988. 
181 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A interpretação e aplicação da lei e o ativismo judicial... cap. 1. 
182 Idem. 
183 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 490-494. 
184 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Livro Eletrônico e Imunidade Tributária. Doutrinas Essenciais de Direito 

Tributário, v. 2, p. 785-794, fev. 2011. 
185 Artigo 220, caput, da Constituição Federal de 1988. 
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No artigo 5º, vê-se menção à proteção da livre manifestação do pensamento, no inciso 

IV186, e do acesso à informação, no inciso XIV187. 

Segundo Paulo Gustavo Gonet Branco, desde que o conteúdo veiculado não ofenda 

outros direitos fundamentais, quaisquer opiniões, pensamentos e comentários devem ser 

salvaguardados, não cabendo ao Estado qualquer juízo de valor, qualquer forma de 

censura — para ele, é a população que deve avaliar a validade e a aceitabilidade das 

manifestações188. 

Frente às lições de Gonet Branco, faz sentido o fato de que não pode haver qualquer 

julgamento, por parte do Estado, no que tange ao conteúdo publicado: como aponta Schoueri, 

esteja-se diante de revista pornográfica ou de livro escolar, há imunidade189. Basta que se trate 

de livro, jornal ou periódico. 

Vale relembrar que o verdadeiro embrião da imunidade tributária de livros, jornais, 

periódicos e do papel destinado a sua impressão veio na ditadura de Getúlio Vargas, mas com 

finalidade diametralmente oposta à da norma imunizante hoje vigente: cuidava-se de forma de 

censura indireta, pela via tributária, que ocorria paralelamente à censura direta praticada pelo 

governo. 

Como recorda o Ministro Dias Toffoli, entre os anos de 1937 e 1945, o Brasil vivia a 

época referida como Estado Novo, marcada pelo autoritarismo190.  

Retomando a análise de Schoueri, o papel utilizado na produção de jornais (o papel linha 

d’água, segundo Toffoli191), no período do Estado Novo, era importado, e o imposto incidente 

poderia criar ônus excessivo à imprensa192.  

Porém, como amplamente abordado no capítulo anterior, havia isenção para a 

importação do insumo, concedida aos jornais partidários do regime, e dificultada (ou até mesmo 

impedida) aos órgãos de imprensa que possuíssem ideologia classificada como “nociva” ou 

“inapropriada” 193. 

 
186 Artigo 5º, IV, da Constituição Federal de 1988. 
187 Artigo 5º, XIV, da Constituição Federal de 1988. 
188 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Liberdades. Liberdades de Expressão. In: BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; 

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. pp. 263-280. 
189 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 492-493. 
190 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
191 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
192 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 491-492. 
193 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
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O artigo 11, 35, do Decreto-Lei nº 300/1938194 destacava que, para gozar da isenção, 

era preciso indicar o nome do órgão de imprensa adquirente do papel, algo que possivelmente 

dialogava com a intenção de identificar mais facilmente veículos contrários ao regime.  

Já o Decreto-Lei nº 1.949/1939, que dispunha sobre o exercício de atividades de 

imprensa e de propaganda, elencava, em seu artigo 131195, uma série de infrações que, se 

praticadas por órgãos de imprensa, ensejariam punições.  

Entre as infrações, pode-se apontar posições desagregadoras da “unidade nacional” e 

manifestações que desrespeitassem autoridades públicas quaisquer. Claramente, está-se diante 

de disposições que visavam a impedir a veiculação de opiniões contrárias ao governo e a 

Getúlio Vargas, pessoalmente. 

Por sua vez, o artigo 135 do Decreto-Lei nº 1.949/1939196 estabelecia as penalidades a 

serem aplicadas aos órgãos de imprensa caso praticadas as tais “infrações”.  

Retomando o que foi exposto na análise histórica empreendida, além de formas de 

censura direta, havia a previsão, na alínea “f”, de suspensão de isenções tributárias — 

justamente o pretexto para “embasar” a negativa de concessão de isenção a jornais e revistas 

quando da importação de papel linha d’água. 

Ora, certamente, à luz da Constituição Federal de 1988, independentemente da 

imunidade prevista pelo artigo 150, VI, “d”197, os referidos dispositivos legais seriam tidos 

como inconstitucionais, bem como quaisquer atos administrativos voltados à prática de censura 

direta ou indireta. 

Se, na Constituição de 1946, a imunidade do papel destinado à impressão de livros, 

jornais e periódicos surgiu como forma de evitar práticas semelhantes à do regime de Vargas, 

hoje, projetos de lei que se espelhassem no Decreto-Lei nº 1.949/1939 provavelmente não 

passariam pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Congresso Nacional, e, 

se passassem, seriam, certamente, barrados pelo Supremo Tribunal Federal. 

É fato que o passado recente do Brasil enseja anseios justificáveis quanto à censura, 

especialmente no atual contexto de avanços da ala reacionária. Basta pensar que, ainda na 

década de 1980, vivia-se sob a ditadura militar.  

A imunidade tributária, no entanto, não é remédio para a censura. Na verdade, na linha 

do que aponta Schoueri, a imunidade é um incentivo à atividade cultural, uma norma tributária 

 
194 Artigo 11, inciso 35, do Decreto-Lei nº 300/1938. 
195 Artigo 131 do Decreto-Lei nº 1.949/1939 
196 Artigo 135 do Decreto-Lei nº 1.949/1939. 
197 Artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal de 1988. 
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cuja finalidade principal é a indução de comportamentos que não dizem respeito à atividade 

arrecadatória198.  

Humberto Ávila sustenta que a imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel 

destinado a sua impressão veda a incidência de impostos que possam obstar a liberdade de 

comunicação e de informação199.  

Todavia, há de se ponderar que, fossem os impostos elevados a esse ponto, estar-se-ia 

diante de forma de censura indireta, e outros dispositivos constitucionais, já mencionados, 

deflagrariam a inconstitucionalidade da tributação, independentemente da norma imunizante. 

O Brasil é, sim, um país marcado pela pobreza, pela miséria, e a incidência de qualquer 

tributo, mesmo que módico, pode desestimular, ainda mais, a aquisição de livros, jornais e 

periódicos.  

Ocorre que a via da desoneração tributária não é a única (e, provavelmente, tampouco a 

mais eficiente) a induzir o consumo de cultura: o Estado pode, diretamente, adquirir os produtos 

e disponibilizá-los, de forma gratuita, a quem não tenha recursos para comprá-los.  

Aliás, importante observar que a imunidade em questão não protege a liberdade de 

comunicação e de informação de forma geral — protege, apenas, alguns objetos específicos, 

escolhidos pelo legislador constituinte.  

Como bem menciona Luís Eduardo Schoueri, aulas, peças teatrais e filmes, por 

exemplo, que certamente não podem ter seu valor diminuído frente a livros, jornais e periódicos, 

não constituem objeto de imunidade, por escolha do constituinte200, e não há qualquer 

inconstitucionalidade nesse fato. Haveria, sim, se a tributação fosse elevada a ponto de impedir 

o acesso a essas formas de manifestação cultural. 

Mais acertada é a afirmação de que a imunidade prevista pelo artigo 150, VI, “d”, da 

Constituição Federal de 1988201 protege, sim, a liberdade de comunicação e de informação, mas 

de forma específica, em relação a itens determinados, e não de forma ampla.  

Nesse sentido, retoma-se o exemplo do Nexo, um dos objetos de estudo do primeiro 

capítulo, website jornalístico que utiliza materiais interativos, vídeos e podcasts de forma 

bastante intensa.  

 
198 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 490-491. 
199 Idem. 
200 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... p. 493. 
201 Artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal de 1988. 
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Como se apreende da análise história realizada, havia solicitações de que a imunidade 

passasse a abranger mais objetos, como textos audiovisuais e insumos para além do papel202. 

É fato que, em 1987-1988, já existiam o computador e até o CD-ROM, conforme 

exposto203. Já tivera início, portanto, a revolução midiática, cujos efeitos são fortemente 

percebidos atualmente.  

Assim, o legislador constituinte originário, inserido no contexto da incipiente revolução 

midiática e tendo recebido a demanda pela ampliação dos objetos da imunidade (havendo 

menção específica a conteúdos audiovisuais), optou por mantê-la restrita a livros, jornais e 

periódicos, tal qual a Constituição anterior.  

Conforme demonstrado, a noção de livro, jornal e periódico sempre esteve ligada ao 

papel, no que tange às normas imunizantes anteriores, de forma que a linguagem predominante 

seria verbal escrita, havendo, também, a inserção de imagens (nunca áudios e vídeos). 

Assim, o constituinte não teria privilegiado apenas certos objetos em detrimento de 

outros — livros, jornais e periódicos, em vez de aulas, filmes e peças teatrais, por exemplo. 

Houve a priorização da linguagem verbal escrita em detrimento de outras, como a sonora e a 

audiovisual. E não há qualquer inconstitucionalidade nesse fato, tal qual não há 

inconstitucionalidade na inexistência de imunidade a aulas, filmes e peças teatrais. 

O que fazer, frente a essa constatação, se vídeos e podcasts passarem a ser 

predominantes, em websites jornalísticos, em relação ao conteúdo verbal e escrito? 

Independentemente de predominância, websites como o Nexo devem gozar de imunidade? 

Pela concepção de hipergênero, como já exposto, haveria correspondência com a ideia 

de jornal: tratar-se-ia de agrupamento de gêneros textuais jornalísticos materializados como 

textos.  

Porém, reitera-se que a mídia e seus suportes têm importante influência sobre os gêneros 

e sobre o ato de leitura, bem como (e, talvez, até mais intensamente) tem impacto o tipo de 

linguagem utilizada.  

Assim, eventual website jornalístico em que predominassem textos cuja linguagem fosse 

sonora ou audiovisual poderia ser considerado jornal, pela perspectiva de hipergênero, mas, 

certamente, estar-se-ia diante de jornal ainda mais distante do tradicional objeto composto de 

papel e tinta, dividido em cadernos, de veiculação periódica. 

 
202 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
203 ARAÚJO, Tarso. Como surgiu o computador? Super Interessante. 18.4.2011. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-computador/. Acesso em: 03.08.2020. 
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Vale relembrar que a Constituição Federal traz uma imunidade objetiva, relativa apenas 

ao ICMS, no art. 155, §2º, X, “d”204, a qual recai sobre prestações gratuitas de serviço de 

comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de veiculação de sons e de imagens, 

cuja recepção seja livre. 

O constituinte foi preciso ao limitar a competência tributária, apenas em relação ao 

ICMS, no que tange ao seguinte objeto: serviços de comunicação que veiculem, livre e 

gratuitamente, sons e imagens. 

Pontue-se que o aplicador do Direito deve considerar que não há contradições entre as 

normas da Carta Magna, buscando, sempre, interpretá-las sistematicamente205.  

O fato de haver uma imunidade bastante restrita, relativa apenas ao ICMS, aplicável 

somente a serviços de comunicação que veiculem, livre e gratuitamente, sons e imagens, leva 

a crer que a veiculação onerosa de sons e imagens não poderia estar abarcada pela imunidade 

do artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal. Haveria aparente contradição. 

Na mesma linha, a existência de imunidade tributária a fonogramas e videofonogramas 

musicais206 — apenas musicais — gera o entendimento de que conteúdos sonoros e 

audiovisuais não musicais não poderiam gozar de imunidade.  

O constituinte teve o cuidado de ser preciso e de criar imunidade específica a conteúdos 

sonoros e audiovisuais, restringindo-a, claramente, a objetos de natureza musical, excluindo 

objetos não musicais. 

Tudo isso traz dúvidas quanto à possibilidade de extensão da imunidade de livros, 

jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão a conjuntos de gêneros textuais 

jornalísticos materializados como textos sonoros e audiovisuais. 

Menciona-se outro exemplo já trazido: hoje, é possível fazer uma assinatura do 

Globoplay, que garante acesso a um serviço de streaming de filmes, novelas e séries, bem como 

a alguns canais televisivos, como o Globonews207.  

Caso fosse possível assinar, isoladamente, o canal Globonews, caberia defender, pela 

concepção de jornal como hipergênero, que haveria imunidade tributária, uma vez que o 

conteúdo transmitido é quase em sua totalidade jornalístico: notícias, reportagens, entrevistas, 

 
204 Artigo 155, §2º, X, “d”, da Constituição Federal de 1988. 
205 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Interpretação da Constituição: noções elementares. In: BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

pp. 94-95. 
206 Artigo 150, VI, “e” da Constituição Federal de 1988. 
207 Informação disponível em: https://globoplay.globo.com/assine/?dclid=&gclid=EAIaIQobChMI3IDh9Y-

Q7AIVkg2RCh0gfAYjEAAYASAAEgI2G_D_BwE. Acesso em: 29.08.2020. 
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debates etc. A situação geraria estranhamento, já que, claramente, muito se distancia do objeto 

original da imunidade, sempre atrelado ao papel, à linguagem verbal escrita. 

Como aponta Luís Eduardo Schoueri208, tradicionalmente, considera-se que restringir a 

abrangência de imunidades que tenham como fim a proteção de direitos fundamentais 

representaria atentado ao próprio direito fundamental.  

Por esse raciocínio, faria sentido estender a imunidade. A argumentação poderia ser 

muito próxima àquela empreendida pelo Ministro Dias Toffoli no julgamento dos e-books209: 

tendo o “corpus misticum” natureza jornalística, haveria imunidade. 

Schoueri, porém, critica essa visão tradicional210. Já foi demonstrado que, a menos que 

se estivesse diante de tributação abusiva (que seria inconstitucional, independentemente de 

imunidade qualquer), não há cerceamento da liberdade de manifestação e de informação pela 

simples tributação de conteúdos culturais. 

Claramente, o legislador constituinte privilegiou a linguagem verbal escrita, em 

detrimento da linguagem sonora ou audiovisual. O elemento teleológico não pode, jamais, 

embasar ampliações da norma a situações claramente inadmitidas pelo legislador211. Assim, 

eventual aplicativo da Globonews, nos moldes citados, não estaria abarcado pela imunidade 

tributária. 

Em relação ao Nexo e a outros websites jornalísticos, há de se investigar a questão. 

Estivesse-se diante de website jornalístico que veiculasse, tão somente, textos verbais escritos, 

pareceria possível argumentar pela extensão da imunidade. 

Todavia, como exposto na introdução e no capítulo inicial, enquanto o papel tem espaço 

restrito, o universo online é aberto, e há a possibilidade de navegação entre uma página e outra 

de maneira praticamente instantânea. Assim, parece muito difícil, do ponto de vista da 

praticabilidade tributária, realizar qualquer tipo de fiscalização em relação às formas de 

linguagem utilizadas em websites, especialmente se for o caso de julgar qualquer relação de 

predominância ou até de acessoriedade. 

Em relação às réplicas digitais de jornais impressos, chegou-se à conclusão de que negar 

a extensão da imunidade equivaleria a concluir que o legislador teria o objetivo de que o país 

não evoluísse na difusão de cultura e de informações, como sugere Ives Gandra da Silva 

 
208 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 492-493. 
209 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
210 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 492-493. 
211 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A interpretação e aplicação da lei e o ativismo judicial... cap. 1. 



59 

 

Martins212. A situação é, no entanto, diversa, já que, no caso de réplicas digitais, há grande 

aproximação das noções de jornal enquanto mídia e hipergênero. 

No caso de websites jornalísticos, como o Nexo, há importantes diferenças no que tange 

à mídia e às linguagens utilizadas. Dado que se tem um claro distanciamento em relação ao 

objeto original da imunidade, talvez coubesse ao legislador constituinte derivado, e não ao 

intérprete, estender o espectro da imunidade, abarcando os websites jornalísticos (e outras 

formas de linguagem). 

 

3.2. A imunidade tributária frente ao sentido do “vetor” capacidade contributiva 

 

Em seu artigo 3º, I e III,213, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a construção 

de uma sociedade solidária, sem marginalização, pobreza e desigualdade social, é um objetivo 

fundamental da República. 

Por sua vez, o artigo 145, §1º214, também da Constituição de 1988, determina que os 

impostos tenham graduação, na medida do possível, baseada na capacidade econômica do 

contribuinte. Trata-se de princípio geral do Sistema Tributário Nacional. 

Claramente, o artigo 145, §1º, guarda intrínseca relação com o artigo 3º, I e III: no que 

tange aos impostos, pagarão mais aqueles que tenham mais recursos, enquanto pagarão menos 

aqueles que tenham menos recursos. É uma forma de mitigar a pobreza e a marginalização, de 

reduzir as desigualdades sociais. Cuida-se de manifestação de solidariedade. 

Luís Eduardo Schoueri se vale, porém, de terminologia diversa da empregada pela 

Constituição. Em vez de falar que os cidadãos contribuirão para com as despesas gerais do 

Estado, pela via dos impostos, à medida de sua “capacidade econômica”, o célebre professor 

utiliza a expressão “capacidade contributiva”215. 

Para Schoueri, a capacidade econômica corresponderia à totalidade da riqueza do 

contribuinte. Seria preciso, pois, subtrair o mínimo existencial — a parcela da riqueza 

necessária à vida com dignidade — para que se obtivesse a capacidade contributiva216. 

A imagem a seguir representa a ideia: 

 

 
212 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Imunidade dos Meios Eletrônicos de Comunicação Social. Revista de Direito 

das Comunicações, v. 1, p. 15-30, jan./jun. 2010. 
213 Artigo 3º, I e III, da Constituição Federal de 1988. 
214 Artigo 145, §1º, da Constituição Federal de 1988. 
215 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 213-214. 
216 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 356-359. 
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                                                                                          capacidade econômica 

 

                                                                                                 capacidade contributiva 

 

 mínimo existencial 

 

 

 

O círculo maior representa a capacidade econômica, a totalidade da riqueza do 

contribuinte. O círculo menor, preenchido em cinza, representa o mínimo existencial, a parcela 

da riqueza necessária a que o contribuinte possa viver dignamente. Finalmente, o espaço em 

branco, entre a borda do círculo maior e a borda do círculo menor, representa a capacidade 

contributiva, a parcela da riqueza do contribuinte que pode ser destinada ao custeio das despesas 

gerais do Estado. 

Pelo princípio da capacidade contributiva, que poderia ser sistematicamente extraído da 

Carta Magna, frente às disposições do artigo 3º, I e III217, mesmo se não explicitado no artigo 

145, §1º218, quanto maior for a capacidade contributiva, maior deve ser a contribuição, pela via 

dos impostos, para com a coletividade. 

A imunidade tributária de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua 

impressão obsta a incidência dos chamados impostos “indiretos” (não serão discutidas as 

polêmicas acerca dessa terminologia). Isso porque a imunidade é objetiva, recai sobre operações 

envolvendo os citados objetos — sobre o consumo, portanto. 

No que tange à incidência de impostos sobre o consumo, não há graduação da alíquota 

a ser aplicada sobre a base de cálculo do tributo a depender do “tamanho” da capacidade 

contributiva. Esse tipo de graduação ocorre com o imposto de renda, no que tange às alíquotas 

progressivas, que variam de acordo com faixas de rendimentos. Trata-se da faceta subjetiva (ou 

relativa) da capacidade contributiva, como leciona Schoueri219. 

Quando há a aquisição de um bem, o vendedor é o contribuinte de direito, enquanto o 

comprador é o contribuinte de fato, já que o tributo é repassado no preço do produto. Não há 

 
217 Artigo 3º, I e III, da Constituição Federal de 1988. 
218 Artigo 145, §1º, da Constituição Federal de 1988. 
219 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 356-359. 
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qualquer alteração da alíquota aplicável em função do “tamanho” da capacidade contributiva 

do vendedor ou do comprador. Toma-se a transação como índice absoluto de capacidade 

contributiva, e há a incidência de alíquota pré-fixada sobre o preço do bem. Cuida-se da faceta 

objetiva (ou absoluta) da capacidade contributiva, também segundo Schoueri220. 

Caso não houvesse imunidade tributária, a operação de compra e venda de livros, 

jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão bastaria à identificação de riqueza 

passível de tributação — seria índice absoluto de capacidade contributiva. 

No contexto atual, portanto, o consumidor (contribuinte de fato) dos objetos inseridos 

no espectro da imunidade não contribui, no que tange ao ato de aquisição, para com as despesas 

gerais do Estado. Por outro lado, o indivíduo que comprar ingresso de cinema ou de teatro, a 

título exemplificativo, contribuirá para com elas. 

Em ambas as situações, haveria índice absoluto de capacidade contributiva, haveria 

riqueza (a priori, ao menos) passível de tributação. No entanto, por escolha política do 

legislador constituinte originário, que pretendia estimular o consumo de livros, jornais e 

periódicos, apenas no segundo caso recolhe-se imposto. 

Schoueri se vale de uma brilhante metáfora para ilustrar a situação221: a capacidade 

contributiva, em sua faceta objetiva, de um lado, e o direito fundamental à liberdade de 

manifestação e de informação, de outro, seriam forças, representadas por vetores, de mesma 

direção, mas de sentidos opostos. Essas forças seriam atuantes sobre um mesmo corpo (a norma 

imunizante).  

Para extrair a norma imunizante, seria preciso encontrar a “força resultante”222, entre 

essas duas já mencionadas (capacidade contributiva e liberdade de manifestação e de 

informação), além, claro, de mobilizar todas as demais ferramentas construídas com base nos 

outros elementos da interpretação. 

A força relativa à liberdade de manifestação e de informação “puxaria” o corpo no 

sentido da interpretação ampliativa, de forma a incluir mais objetos no espectro da imunidade. 

Por sua vez, a força referente à capacidade contributiva trabalharia no sentido de restringir, ao 

máximo, o alcance da norma imunizante.  

Interpretações demasiadamente extensivas, ao ferirem o princípio da capacidade 

contributiva, incentivam o consumo de certos bens em detrimento de outros, podendo gerar 

distorções concorrenciais. Além disso, levam a situações em que consumidores de um número 

 
220 Idem. 
221 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... pp. 493-495. 
222 Idem.  
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maior de bens não contribuirão para com as despesas gerais do Estado, enquanto consumidores 

de outros bens, não imunes, contribuirão para com elas. 

No Brasil, considerando que falta comida à mesa de muitos, livros, jornais e periódicos, 

são, recorrente e infelizmente, artigos dispensáveis às camadas mais pobres.  

Assim, a desoneração beneficiaria os consumidores mais ricos, mitigando, em certa 

medida, a força do princípio extraível do artigo 3º, I e III,223, da Constituição Federal de 1988, 

que estabelece que a construção de uma sociedade solidária — sem marginalização, pobreza e 

desigualdade social — é um objetivo fundamental da República. 

Ademais, relevante observar que o vetor da liberdade de manifestação e de informação 

não é tão grande quanto poderia parecer, à primeira vista: a imunidade prevista pelo artigo 150, 

VI, “d”, da Constituição Federal de 1988224 protege, sim, a liberdade de comunicação e de 

informação, mas de forma específica, em relação a itens determinados, e não de forma ampla. 

Conforme já mencionado, o elemento teleológico é especialmente relevante frente a 

hipóteses não antecipadas pelo legislador225. No caso das réplicas digitais de jornais impressos, 

por exemplo, a extensão, pelo elemento teleológico, seria absolutamente acertada, como já 

observado. 

O que se condena é a tendência a estender demasiadamente o espectro da imunidade, a 

casos que poderiam ter sido previstos pelo legislador e não o foram, ou que se distanciam muito 

dos objetos originais da imunidade.  

Em muitas situações, caberia ao legislador constituinte derivado — e não ao jurista — 

a decisão política de ampliar (ou não) o espectro da imunidade. Há de se criticar a postura do 

Supremo Tribunal Federal, especialmente, que, por algumas vezes, valeu-se de “malabarismos” 

interpretativos ao decidir pela extensão da imunidade, como no caso dos e-readers. 

 

3.3. Princípio da praticabilidade tributária e considerações finais 

 

Segundo Leandro Paulsen, as leis tributárias devem ser passíveis de aplicação: a 

apuração dos créditos tem de ser viável, o Fisco deve dispor de instrumentos que evitem (ou, 

ao menos, mitiguem) o inadimplemento e a sonegação, que tornem simples e concretizável a 

fiscalização e a cobrança226. 

 
223 Artigo 3º, I e III, da Constituição Federal de 1988. 
224 Artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal de 1988. 
225 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A interpretação e aplicação da lei e o ativismo judicial... cap. 1. 
226 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. cap. 3. 
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Regina Helena Costa, por sua vez, leciona que a praticabilidade se vincula ao que é 

factível, exequível, realizável — praticável227.  

Já Misabel Derzi aponta que a praticabilidade, embora não seja explicitamente referida 

na Constituição Federal de 1988, é requisito à efetividade de suas normas, de forma que se faz 

presente em todas elas228.  

Pode-se concluir, portanto, que a praticabilidade se relaciona com a exequibilidade das 

normas tributárias. No caso ora em análise, há de se ter isso em mente para a adequada extração 

da norma imunizante — a interpretação não pode levar a uma norma inviável do ponto de vista 

prático. 

No que tange, a princípio, às réplicas digitais de jornais impressos, chegou-se à 

constatação de que haveria imunidade, já que há grande aproximação das noções de jornal 

enquanto mídia e hipergênero.  

Na linha do que aponta Ives Gandra da Silva Martins, negar a extensão da imunidade a 

um caso como esse equivaleria a concluir que o legislador teria o objetivo de que o país não 

evoluísse na difusão de cultura e de informações229. 

Todavia, em relação à Folha de São Paulo — e a outros veículos concorrentes —, uma 

única assinatura garante acesso às réplicas digitais e aos conteúdos especialmente produzidos 

para o ambiente online. 

Em um cenário em que o Fisco ou os tribunais aceitassem a extensão da imunidade às 

réplicas digitais, mas a negassem no que diz respeito aos conjuntos de gêneros textuais 

jornalísticos materializados como textos especialmente elaborados para o universo digital, seria 

necessário estabelecer um critério factível, exequível, realizável230 para que deixassem de ser 

cobrados impostos somente sobre a parcela da assinatura referente às réplicas digitais. 

Como já mencionado, não há como cogitar acessoriedade dos websites jornalísticos 

frente às réplicas digitais. Segundo o art. 92 do Código Civil231, o bem principal é aquele que 

 
227 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e justiça tributária. Exequibilidade de lei tributária e direitos do 

contribuinte. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 52. In: PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 

11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. cap. 3. 
228 DERZI, Misabel. Princípio da praticabilidade do direito tributário: Segurança jurídica e tributação. In: 

Revista de Direito Tributário, n. 47. São Paulo: Malheiros, jan.-mar. 1989, p. 166-179. In: PAULSEN, Leandro. 

Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. cap. 3. 
229 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Imunidade dos Meios Eletrônicos de Comunicação Social. Revista de Direito 

das Comunicações, v. 1, p. 15-30, jan./jun. 2010. 
230 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e justiça tributária. Exequibilidade de lei tributária e direitos do 

contribuinte. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 52. In: PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 

11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. cap. 3. 
231 Art. 92 do Código Civil de 2002. 
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existe por si, abstrata ou concretamente, enquanto o bem acessório é aquele cuja existência 

depende do principal.  

Reiterando os apontamentos de Pollyana Ferrari232, a demanda pela notícia veloz, 

adequada à linguagem da internet, é crescente, de forma que não é adequado fazer referência 

ao conteúdo especialmente elaborado para o meio online como acessório. 

Uma possibilidade seria a indicação, pelos próprios órgãos de imprensa, da parcela da 

assinatura referente a cada um de seus componentes. Isso seria aplicável não somente à Folha 

de São Paulo e a seus concorrentes diretos, mas ao Uol, cujos planos proporcionam acesso a 

canais televisivos e outros benefícios. 

Obviamente, empresas mal-intencionadas poderiam estabelecer preço muito elevado à 

parcela relativa às réplicas digitais, minimizando o valor dos demais itens da assinatura. Seria 

preciso criar um mecanismo de fiscalização que impedisse a prática. O preço unitário do jornal 

impresso, nas bancas, descontados os custos de impressão e distribuição, poderia ser um ponto 

de partida interessante. 

Já no que tange aos websites em que circulem conjuntos de gêneros textuais jornalísticos 

materializados como textos elaborados especialmente para o âmbito online, chegou-se à 

conclusão de que poderiam ser considerados jornais, pela perspectiva de hipergênero, mas que 

muito diferirem do jornal referido pelo constituinte de 1987-1988: o objeto composto de papel 

e tinta, ambiente de fixação de gêneros textuais jornalísticos materializados como textos, 

dividido em cadernos, de veiculação periódica. 

Concluiu-se, também, que a imunidade se volta a textos verbais escritos, devido à sua 

intrínseca relação com o papel, que remonta à censura de Getúlio Vargas e ao próprio fato de 

que ela foi originalmente criada antes da revolução digital.  

Em websites jornalísticos, como já mencionado, há uma crescente tendência de 

utilização de vídeos e podcasts (textos audiovisuais e sonoros, respectivamente). 

A discussão sobre a forma de linguagem utilizada não pode ser ignorada. Conforme 

exemplo repetidamente pontuado, caso fosse possível assinar, isoladamente, o canal 

Globonews, caberia defender, pela concepção de jornal como hipergênero, que haveria 

imunidade tributária, uma vez que o conteúdo transmitido é quase em sua totalidade 

jornalístico: notícias, reportagens, entrevistas, debates etc. Todavia, a extensão da imunidade 

levaria a um contexto que claramente estaria muito distante da vontade do legislador 

constituinte originário.  

 
232 FERRARI, Pollyana. Jornalismo Digital... cap. 3. 
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Não caberia a ampliação da imunidade a eventual assinatura isolada do Globonews (ou 

de outros canais de notícias), porque a mídia é muito diversa daquela a que se referiu o 

constituinte, assim como a linguagem, predominantemente audiovisual, em detrimento de 

verbal escrita.  

Atualmente, até se pode cogitar uma relação de acessoriedade dos conteúdos sonoros e 

audiovisuais veiculados em websites jornalísticos frente aos textos verbais escritos.  

Conforme já pontuado, estivesse-se diante de website jornalístico que veiculasse, tão 

somente, textos verbais escritos, pareceria possível, à primeira vista, argumentar pela extensão 

da imunidade. 

Todavia, como mencionado reiteradas vezes, enquanto o papel tem espaço restrito, o 

universo online é aberto, e há a possibilidade de navegação entre uma página e outra de maneira 

praticamente instantânea. 233 Assim, parece muito difícil, do ponto de vista da praticabilidade 

tributária, realizar qualquer tipo de fiscalização em relação às formas de linguagem utilizadas 

em websites, especialmente se for o caso de julgar qualquer relação de predominância ou até de 

acessoriedade. 

Parece absolutamente impraticável impor à fiscalização o ônus de analisar as formas de 

linguagem utilizadas por websites jornalísticos, considerando a multiplicidade de páginas que 

levam umas às outras. Talvez seja possível desenvolver um software que auxilie no processo, 

tornando-o menos trabalhoso, mas certamente haveria uma série de questionamentos 

administrativos e judiciais gerados a partir disso. 

É certo que o posicionamento ora defendido seria amplamente criticado pela doutrina, 

o que é, em certa medida, compreensível. Há de se convir que, de fato, a função social dos 

websites jornalísticos em muito se assemelha à dos tradicionais jornais impressos.  

A função de canais televisivos que se dedicam à atividade jornalística, no entanto, 

também se aproxima da função social de jornais impressos, nem por isso há de se cogitar a 

ampliação da imunidade.  

Não se trata de questionar a importância ou o valor dos conteúdos especialmente 

elaborados para a internet, em especial vídeos e podcasts. Trata-se de reconhecer que esses 

objetos diferem demasiadamente daqueles sobre os quais reside a imunidade, em termos de 

mídia e linguagem. 

 
233 MAINGUENEAU, Dominique. Hipergênero: hipergênero, gênero e internet. In: SOUZA-E-SILVA, Maria 

Cecília Perez de; POSSENTI, Sírio. (org.). Doze Conceitos em Análise do Discurso. 1. ed. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2010. cap. 7. 
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Importante reiterar: a menos que se esteja diante de tributação abusiva (que seria 

inconstitucional, independentemente de imunidade qualquer), não há cerceamento da liberdade 

de manifestação e de informação pela simples tributação de conteúdos culturais. Peças teatrais 

e filmes sofrem incidência de impostos, sem que haja qualquer tipo de inconstitucionalidade. 

Claramente, por todo o contexto histórico apontado, bem como frente à interpretação 

sistemática da Constituição, com destaque às imunidades de serviços de comunicação que 

veiculem, livre e gratuitamente, sons e imagens234, e dos fonogramas e videofonogramas 

musicais235, o legislador constituinte privilegiou a linguagem verbal escrita, em detrimento da 

linguagem sonora ou audiovisual.  

O constituinte, portanto, foi específico, em vez de fazer referência, genericamente, a 

qualquer objeto em que houvesse veiculação de informações, ou, até mesmo, de acatar a 

sugestão do Instituto dos Advogados de São Paulo, que havia proposto, especificamente, a 

extensão da imunidade a textos audiovisuais (além de outros objetos)236. 

Ora, se o constituinte originário, inserido no contexto de incipiente revolução midiática, 

optou por não estender a imunidade tributária, não cabe ao intérprete fazê-lo.  

Pode, sim, haver pressão popular no sentido de demandar emendas constitucionais que 

ampliem o espectro da imunidade. 

Aliás, tramita, no Congresso Nacional, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 

150/2012237, de autoria do Deputado Federal Sandro Alex, cujo objetivo é estender, 

expressamente, a imunidade do artigo 150, VI, “d”, a livros, jornais e periódicos digitais.  

Em outubro de 2019, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da 

Câmara dos Deputados aprovou o parecer do relator da proposta, Deputado Federal Rubens 

Bueno, que concluiu pela constitucionalidade da PEC nº 150/2012238. 

 
234 Artigo 155, §2º, X, “d”, da Constituição Federal de 1988. 
235 Artigo 150, VI, “e” da Constituição Federal de 1988. 
236 Supremo Tribunal Federal, RE 330.817/RJ, Ministro Relator Dias Toffoli, Sessão Plenária de 8.3.2017, DJe de 

31.8.2017. 
237 PEC nº 150/2012. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?id 

Proposicao=539068. Acesso em: 22.5.2020. 
238 BITTAR, Paula. CCJ aprova imunidade tributária a livros, jornais e periódicos eletrônicos. Agência Câmara 

de Notícias, 23.10.2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/603691-ccj-apr ova-imunidade-

tributaria-a-livros-jornais-e-periodicos-eletronicos. Acesso em: 22.5.2020.  
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CONCLUSÃO 

  

(i) A noção de jornal esteve, desde a origem da imunidade, na Constituição de 1946, 

atrelada ao papel. O constituinte de 1987-1988, já inserido no contexto de incipiente 

revolução midiática, absteve-se de ampliar o espectro da imunidade a outros objetos 

em que houvesse veiculação de conteúdo, a despeito de ter havido demanda 

específica pela inclusão de textos audiovisuais; 

 

(ii) Como bem menciona Luís Eduardo Schoueri239, aulas, peças teatrais e filmes, por 

exemplo, que certamente não podem ter seu valor diminuído frente a livros, jornais 

e periódicos, não constituem objeto de imunidade, por escolha do constituinte, e não 

há qualquer inconstitucionalidade nesse fato. Haveria, sim, se a tributação fosse 

elevada a ponto de impedir o acesso a essas formas de manifestação cultural. No 

mesmo sentido, houve a priorização da linguagem verbal escrita em detrimento de 

outras, como a sonora e a audiovisual, e não há qualquer inconstitucionalidade nesse 

fato; 

 

(iii) Quaisquer interpretações que considerem a inserção, no espectro da imunidade, de 

textos não verbais escritos, ou de textos não veiculados em papel, são ampliativas, 

e é preciso ter cautela ao estender a imunidade tributária de livros, jornais e 

periódicos, que representa uma exceção ao princípio da capacidade contributiva; 

 

(iv) Caso se esteja diante de assinatura relativa, exclusivamente, a réplicas digitais de 

jornais impressos, cabe a ampliação da imunidade, já que há grande aproximação 

das noções de jornal enquanto mídia e hipergênero. Chega-se a essa conclusão 

porque: (a) pela concepção de jornal como hipergênero, há, tal qual os jornais 

impressos, agrupamento de gêneros textuais jornalísticos materializados como 

textos verbais escritos; e (b) pela concepção de jornal como mídia, há diversos 

elementos característicos de jornais impressos, já que as réplicas são reproduções 

digitais destes, sendo a principal diferença a possibilidade de navegação instantânea 

entre páginas e cadernos; 

 

 
239 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário... p. 493. 
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(v) Nos casos de assinatura que comportem itens para além de jornais impressos e 

réplicas digitais de jornais impressos, seria necessário estabelecer um critério 

exequível para que deixassem de ser cobrados impostos somente sobre a parcela 

imune. Uma possibilidade seria a indicação, pelos próprios contribuintes, da parcela 

da assinatura referente a cada um de seus componentes. Obviamente, empresas mal-

intencionadas poderiam estabelecer preço muito elevado à parcela contemplada pela 

imunidade, minimizando o valor dos demais itens da assinatura. Seria preciso criar 

um mecanismo de fiscalização que impedisse a prática. O preço unitário do jornal 

impresso, nas bancas, descontados os custos de impressão e distribuição, poderia ser 

um ponto de partida interessante; 

 

(vi) No que tange ao conjunto de conteúdos elaborados especialmente para o universo 

online, veiculados em websites jornalísticos, parece inexequível cogitar a extensão 

da imunidade tributária, porque há outras formas de linguagem, muito utilizadas, 

para além da verbal escrita, como a sonora e a audiovisual, as quais não são 

contempladas pela imunidade tributária. Seria impraticável impor à fiscalização o 

ônus de analisar as formas de linguagem utilizadas por websites jornalísticos, 

considerando a multiplicidade de páginas que levam umas às outras.  

 

(vii) O constituinte, ao elaborar o enunciado do artigo 150, VI, “d”, da Constituição 

Federal, foi específico, em vez de fazer referência, genericamente, a qualquer objeto 

em que houvesse veiculação de informações, ou, até mesmo, de acatar a sugestão 

do Instituto dos Advogados de São Paulo, que havia proposto, especificamente, a 

extensão da imunidade a textos audiovisuais (além de outros objetos). Assim, não 

caberia ao intérprete eventual extensão do espectro da imunidade a websites 

jornalísticos, mas ao legislador constituinte derivado, já que se trata de decisão 

política. 
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