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Lula veta cobrança do ISS sobre veículos de comunicação. Medida significa alívio 
para o setor que vem passando por grave crise  

Ainda não foi desta vez que os responsáveis pelas finanças 
públicas conseguiram beliscar um pedaço da receita de 
editoras de jornais e revistas ou das emissoras de rádio e 
TV. No final da semana passada o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva vetou o artigo 17.07 da Lei Complementar nº 
116, que altera a tributação do Imposto Sobre Serviços 
(ISS).  

Este artigo incluía na lista dos serviços que devem recolher 
o imposto a veiculação de propaganda em mídia impressa e 
eletrônica. Até hoje, jornais, revistas, rádios e emissoras de 
TV são isentos de taxas sobre sua receita publicitária e, com 
o veto presidencial, devem continuar da mesma forma. A 
íntegra da LC nº 116, com os vetos determinados pelo 
presidente, foi publicada no Diário Oficial da União da sexta-
feira passada, dia 1º. 

Para os veículos a medida foi um alívio. A Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e TV (Abert) sempre defendeu que, por ser a radiodifusão um serviço 
gratuito e aberto, no qual não há como identificar o consumidor final, ela não é 
passível de tributação. Havia também o temor de uma possível manipulação 
política, já que cabe às prefeituras fixar a alíquota do ISS que vai valer para o 
município - ou isentar os segmentos que quiser, fixando alíquota zero. 

"Nossa preocupação era no sentido de que as pequenas emissoras de rádio e TV 
ficassem dependentes do poder público municipal, na medida em que, por razões 
políticas, a prefeitura viesse a taxá-las ou não", diz o presidente da Abert, Paulo 
Machado de Carvalho Neto. A entidade, em conjunto com a Associação Nacional dos 
Editores de Revistas (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) fez gestões 
junto ao Congresso e à Casa Civil para conseguir a retirada do artigo em questão. 

O presidente da ANJ, Francisco Mesquita Neto, calcula que muitos veículos 
correriam o risco de fechar caso as prefeituras passassem a cobrar 5% (alíquota 
máxima permitida pela lei) sobre suas receitas publicitárias. "O importante é que o 
governo entendeu que essa taxação é inconstitucional e agiu rapidamente", afirma 
Mesquita Neto, referindo-se à imunidade tributária garantida pela Constituição a 
jornais, livros e periódicos. 

A mesma linha de argumentação seria seguida pela Aner, em audiência marcada 
com o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, para a sexta-feira passada - e que 
acabou não acontecendo em função do veto presidencial. "A linha se baseou em 
dois pontos principais: o efeito negativo que esta nova tributação teria sobre o 
setor da comunicação como um todo, que já atravessa um momento econômico 
muito difícil, e a inconstitucionalidade da lei sobre a área de mídia impressa, que 
tem imunidade tributária assegurada inclusive para taxações na propaganda", 
conta Carlos Alzugaray, presidente da entidade. 

  

 

Mesquita Neto  



Isenção 

A LC nº 116, datada de 31 de julho, estende o número de serviços sujeitos ao 
imposto municipal, fazendo com que várias atividades hoje isentas do ISS passem 
a recolhê-lo. No caso dos veículos, a antiga LC nº 56/87 determinava a incidência 
de ISS sobre serviços que envolvessem "veiculação e divulgação de textos, 
desenhos e outros materiais de publicidade por qualquer meio (exceto em jornais, 
periódicos, rádio e televisão). 

O projeto aprovado pelo Congresso retirava essas exceções. O item 17.07 (que foi 
vetado) da lista de serviços tributáveis apontava como passível de cobrança do 
imposto a "veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de 
propaganda e publicidade, por qualquer meio". 

O Ministério da Justiça propôs o veto por entender que o item em questão não 
condiz com a imunidade que a Constituição confere (no artigo 150) à mídia 
impressa. Além disso, segundo a argumentação do Ministério, a incidência de ISS 
sobre a mídia recairia sobre serviços que extrapolam as fronteiras municipais. 
Nesses casos, compete à União regular o assunto.  

Vale lembrar que, para as agências de propaganda, o pagamento do ISS continua 
valendo. Especialista em questões tributárias, Antônio Calil Cury, da Duda 
Mendonça & Associados, explica que a nova legislação não afetaria diretamente as 
agências. "Mas, se os veículos tivessem que arcar com um porcentual alto de ISS, 
eles dificilmente seriam capazes de absorver isso e acabariam repassando aos 
clientes", analisa. Ainda não foi desta vez. 
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