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In memoriam

A elaboração deste Modelo de Lei foi fruto, em grande medida, da consagração de 
Richard Uribe Schroeder em torná-lo realidade. Richard, um homem que dedicou 
os melhores anos de sua vida à causa do livro, trabalhou até o último momento no 
seu sonho de contribuir para fazer da América Latina uma região de livros e de 
leitores.
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Apresentação

O Comitê Executivo do cerlalc, dentro do Programa Técnico aprovado para o 
período 2010-2011, nos entregou o mandato de “oferecer aos países um instrumen-
to efetivo no processo de definição de novas leis da leitura, do livro e das bibliote-
cas que se ocupe de maneira equilibrada dos componentes do setor e que permita 
avançar na construção de sociedades leitoras”. Essa tarefa foi empreendida por nós 
com entusiasmo; com a certeza de que, diante das enormes transformações que 
está sofrendo o mundo do livro, a região demanda uma reflexão profunda sobre 
estes assuntos. Nesse sentido, o cerlalc tem que transformar-se na locomotiva 
que impulsiona este projeto em direção a novos cenários de desenvolvimento, que 
permitam reduzir as diferenças da região com o resto do mundo e entre os países 
que a formam.

Já cumprimos as diferentes etapas que levariam à construção deste Modelo de Lei. 
Preparamos uma versão preliminar do documento, geramos espaços internos de 
análise e deliberação, consultamos especialistas ibero-americanos, e convidamos 
um comitê intergovernamental para analisar a proposta. O resultado do trabalho 
destes meses é o que hoje apresentamos: uma aproximação ao conjunto de concei-
tos e ferramentas que permitirão construir, à medida das necessidades e interesses 
locais, um instrumento compreensivo da totalidade do setor que projetará o mes-
mo para o futuro.

O labor que está por vir é o verdadeiramente estratégico: difundir esta proposta, fa-
zer com que em cada país da região seja gerado um diálogo frutífero entre todos os 
agentes envolvidos; motivar a esses agentes; capacitar multiplicadores e encontrar, 
no final, o conjunto de ferramentas que cada país considere necessário e eficaz para 
enfrentar as novas realidades do setor. Tudo isso constituirá um avanço significati-
vo dos propósitos que já tínhamos traçado.

A construção legislativa pragmática, democrática e participativa, legitima social-
mente os propósitos do legislador. O Modelo de Lei para o Fomento da Leitura, do 
Livro e das Bibliotecas, além de ser um potencial elemento para o desenvolvimento 
econômico, social e cultural de nossas nações -e de gerar um entorno competitivo 
no campo do livro-, possui uma virtude particular: convoca a todos os agentes a 
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um diálogo de pares. O Modelo de Lei, não nos cansaremos de dizer, é só isso: um 
modelo. Mas a substância e a trascendência serão vistas nos processos que se em-
preendam em cada país para torná-lo realidade.

Fernando Zapata López
Diretor do cerlalc
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Introdução

Por que um Modelo de Lei?

O mundo do livro, no âmbito global sofreu grandes transformações nos últimos 
anos. No centro das mesmas, encontra-se a revolução digital das duas últimas dé-
cadas, com o aparecimento da Internet e do livro eletrônico, além da multiplicação 
exponencial dos conteúdos disponíveis para os leitores do mundo. A América La-
tina e o Caribe não são alheios a este fenômeno. A pesar de que os níveis de desen-
volvimento relativo de nossos países determinam fendas evidentes diante de um 
mundo desenvolvido, não restam dúvidas de que todas essas mudanças estão aqui 
e agora, e é mister atender a todos os desafios que derivam-se delas. A sociedade da 
informação e do conhecimento moveu os eixos fundamentais do desenvolvimento, 
desde o domínio dos bens materiais até o domínio da informação e do conheci-
mento. Nesse contexto, o Estado deve garantir, de maneira prioritária, os assuntos 
que possam conferir uma apropriação real da informação, para transformá-la em 
conhecimento. Isso não é possível se não existir um desenvolvimento real das com-
petências de leitura e de escrita na sociedade. O exercício social da leitura é a con-
dição essencial para ter acesso aos conteúdos básicos que permitam transcender ao 
conhecimento.

Quando, no início dos anos setenta, nasceu o Centro Regional para o Fomento do 
Livro na América Latina e no Caribe, cerlalc, as preocupações da política pública 
em relação ao livro estavam centradas em estimular o acesso (em particular aos 
textos escolares) por parte da população que ingressava massivamente ao sistema 
educativo. Para isso, os instrumentos mais notáveis foram o fomento da indústria 
editorial, a estimulação da livre circulação e o fortalecimento da legislação sobre 
o direito de autor. E a tarefa, em alguma medida, foi feita. Hoje, podemos falar 
de uma região na qual o livro circula livremente e as indústrias editoriais locais 
mostram seu campo de ação ampliado. Não obstante, muitas das aspirações dos 
anos setenta foram limitadas por fatores estruturais nos nossos países: níveis de 
ingresso e distribuição desigual; qualidade da educação; disparidades entre o rural 
e o urbano; instabilidade política e econômica, etcétera. Outros temas cruciais no 
diagnóstico do tecido editorial continuam sem serem enfrentados, em particular, 
o relacionado com a distribuição e a geração de um mercado mais amplo para as 
indústrias editoriais nacionais.

Se a esses temas ainda não solucionados, somamos os desafios derivados do novo 
contexto global do setor, concluímos que não é simples a tarefa futura para todos 
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os que trabalhamos nele. Nossa capacidade para entender as mudanças no entorno 
deve agudizar-se; a velocidade com a qual respondemos às mesmas deve acelerar-
se; e a geração de sinergias para responder a elas deve potenciar-se. Nesse contexto, 
no cerlalc compreendemos que as políticas públicas relacionadas com a leitura, 
o livro e as bibliotecas devem rejuvenecer-se de maneira tal, que o setor conte com 
instrumentos sólidos para navegar no futuro próximo. Fechar fendas, empreender 
projetos de longo alcance, incorporar-se ao novo mundo global do livro e da lei-
tura, supõe “embaralhar e dar as cartas outra vez”, especialmente no que se refere 
a aperfeiçoar os instrumentos legais que orientam e incentivam nosso trabalho. É 
por isso que nos dedicamos a refletir sobre as políticas nacionais do livro e, com 
ajuda de muitos, em muitos países, propor aos governos membros do cerlalc, um 
instrumento normativo para o setor: o Modelo de Lei para o Fomento da Leitura, 
do Livro e das Bibliotecas.

Uma longa história

A legislação de fomento sobre as atividades vinculadas ao livro, à leitura e às biblio-
tecas possui uma longa tradição no mundo. As primeiras normas sobre copyright 
dão testemunho: em 1970, na Inglaterra foi a primeira vez que se reconheceu a pro-
priedade do autor sobre suas obras e o seu direito sobre a reprodução e a difusão 
das mesmas; direitos ratificados no texto constitucional dos Estados Unidos, o qual 
autoriza ao legislador a agir na promoção do progresso científico e artístico, me-
diante a proteção do direito autoral. Fazem parte desta mesma tradição a adoção de 
sistemas de preço único, na Europa, no século xix; as leis emitidas na Espanha, na 
primeira metade do século xx (a regulação dos preços do papel editorial, a criação 
do Instituto Nacional do Livro Espanhol, inle, a Lei do Livro de 1946), e as recentes 
ordenações legais em muitos países da região.

Qual foi o motor destas iniciativas? No começo, a legislação relativa ao livro pro-
curava construir um sistema de proteção ao direito de reprodução e incentivar o 
comércio de produtos editoriais. Na primeira metade do século xx, as legislações 
voltavam-se preferencialmente para o terreno do incentivo das exportações de li-
vros. Na Espanha, por exemplo, a criação do inle em 1935 e a Lei do Livro em 
1946, tiveram dentro dos seus propósitos, abrir um espaço ao livro espanhol na 
América hispanofalante, um mercado dominado, até então, pelas editoras francesas 
e inglesas. Na França, a criação do Centro Nacional do Livro, além de impulsionar 
o mercado editorial, procurava o fortalecimiento da francofonia.
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Depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema das Nações Unidas impulsionou 
estratégias dirigidas a fortalecer o desenvolvimento educativo, científico e tecnoló-
gico. No estatuto fundacional da unesco declara-se que a entidade:

(…) fomentará o conhecimento e a compreensão mútuos das nações (…) para este 
fim, recomendará os acordos internacionais que estime convenientes para facilitar a 
livre circulação das idéias por meio da palavra e da imagem.

Nesse contexto surge o Acordo de Florença (1950), que pela primeira vez, num ins-
trumento internacional, estabelece o duplo caráter dos bens culturais e estimula a 
livre circulação dos mesmos (através da eliminação de barreiras comerciais).

Na lógica econômica, ao estimular-se a livre circulação de alguns bens, geram-se 
assimetrias frente à produção local, o que faz com que sejam elaboradas medidas 
para o incentivo do desenvolvimento das indústrias locais. O próprio Acordo de 
Florença age sobre este fenômeno e apoia a livre circulação dos bens utilizados na 
produção de bens culturais (bens de capital, matérias primas e insumos). Nessa 
primeira tradição legal constam os desenvolvimentos sobre o tema em muitos paí-
ses (Argentina, Colômbia, Espanha, México), que tentaram estimular o desenvolvi-
mento das indústrias de bens culturais, em particular a indústria do livro.

A massificação do acesso ao sistema educativo e a demanda do desenvolvimento 
científico e tecnológico estabelecem necessidades para as políticas públicas, que 
visam garantir uma oferta adequada de bens culturais. A incipiente globalização 
mostra claramente temas como a proteção e promoção das identidades nacionais 
e regionais. Nesse contexto, encontra-se a criação de centros para o fomento do 
livro em diferentes regiões do mundo (África, Ásia e América Latina). Ali nasce 
o cerlalc, com a bandeira da livre circulação do livro e a estimulação da criação 
intelectual e editorial na região. Deste período, é necessário fazer referência a temas 
como o Acordo de Alcance Parcial da Associação Latino-americana de Integração, 
aladi; as tentativas de estimular um Mercado Comum Latino-americano do Livro, 
e a Lei Tipo de Guaiaquil.

Os desafios atuais

Nas duas últimas décadas, os temas dominantes foram a globalização, a sociedade 
da informação e a diversidade cultural. A livre circulação dos bens editoriais, em 
termos de barreiras de aranzéis, transformou-se numa realidade em boa parte do 
mundo e, em particular, na região. As prioridades no campo do desenvolvimen-
to da atividade editorial adotaram outras ênfases. Incentivar a diversidade cultu-
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ral, assumir o desafio da globalização e da sociedade da informação implicava em 
transcender as leis de fomento industrial, a fim de gerar ordenações legais mais 
abrangentes do mundo do livro, da leitura e das bibliotecas. Justamente é este o 
espírito e o mandato da Convenção da unesco para a Proteção e a Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais, estabelecida em 2005 e ratificada por 115 
países e pela União Europeia e o da Carta Cultural Iberoamericana (2006). 

Hoje, o foco está nos leitores, nos desafios do mundo digital e no acesso, sem dei-
xar de lado o estímulo das atividades econômicas vinculadas ao livro e à leitura. É 
por isso que o Modelo de Lei procura consagrar o direito à leitura como um direito 
cultural fundamental. 

Esse espírito é o que ronda este Modelo de Lei para o Fomento da Leitura, do 
Livro e das Bibliotecas, que o cerlalc coloca à disposição dos governos da região 
e da comunidade do livro em geral, para iniciar ações que permitam gerar políticas 
públicas dirigidas a enfrentar os desafios do livro no século xxi.

O exercício deu como resultado um Modelo de Lei que possui setenta e cinco 
(75) artigos, três vezes mais que a Lei Tipo de Guaiaquil; nosso exercício prévio 
nos anos noventa. A razão é simples: a proposta que colocamos à consideração dos 
países membros do cerlalc tem como objetivo gerar ações específicas para cada 
um dos elos da corrente produtiva do livro e da leitura (autores, editores, livreiros, 
distribuidores, agentes literários e bibliotecas) com um fio condutor: mais leitores 
e mais leitura.

As bases constitucionais e as formas de organização governamental são diversas 
na região. O Modelo de Lei é um guia para que os legisladores, na sua compreen-
são e sabedoria, tenham um mapa completo do mundo do livro e da leitura, e um 
conjunto de ferramentas legais que já provaram seus benefícios em muitos lugares. 
Por isso mesmo, cada artigo vai acompanhado de notas explicativas que possuem 
como objetivo ampliar a compreensão do texto e, em especial, mostrar variantes 
em casos específicos de normas enunciadas. Esses comentários, a modo de exposi-
ção de motivos, possuem igual ou maior valor que o texto proposto.
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Nota do editor

Tal como já se mencionou na introdução, a fim de oferecer uma leitura mais com-
preensiva de todo o texto do Modelo de Lei, foram incluídas as notas daqueles arti-
gos e os numerais que ameritam uma glosa. Ditas glosas estão especialmente pen-
sadas para dar um maior alcance ao texto: por um lado, contextualizam o conteúdo 
de cada artigo com outras leis internacionais; e por outro lado, fazem referência a 
outros artigos presentes no Modelo, apoiando os principais argumentos ou dando-
lhes outra dimensão.

Para facilitar a leitura destes textos, cuja relevância é praticamente equivalente, 
confrontamos os artigos (nas páginas ímpares) com as notas correspondentes (nas 
páginas pares). De igual maneira, aplicamos uma nomenclatura unificada para as 
notas aos numerais, recorrendo a um número de dois dígitos que indica o artigo 
e o numeral ao qual se refere. Por exemplo, a nomenclatura 2.3 se refere ao artigo 
2, numeral 3. Por último, foi feita uma diferença gráfica entre os textos mediante o 
uso de cores: preto para o texto do Modelo, azul para o texto das notas.
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O âmbito da Lei é suficientemente amplo e inclui todos os agentes da cadeia produtiva da 
leitura e do livro. O propósito central da Lei é de que seja uma norma que inclua todos os 
agentes envolvidos no tema. Quando se falar do livro no decorrer do texto, se fará referên-
cia a qualquer forma de produção e/ou divulgação.

Este artigo destaca a função da Leitura e da escrita na sociedade, sublinhando sua função 
cultural (educação da população, criatividade, contribuição à diversidade cultural), políti-
ca (informação para a democracia) e recreativa. Da mesma forma, destaca a relação mútua 
entre a leitura e a escrita: apesar de que a leitura sempre é ativa, já que toda a leitura é uma 
interpretação, a capacidade de comunicar mensagens pessoais, sociais e culturais oferece 
aos sujeitos uma possibilidade de criação em diversos níveis. A obrigação do Estado de 
garantir que todos os cidadãos adquiram a capacidade de ler e escrever se apoia no fato de 
que, para usufruir da plena cidadania na sociedade moderna, é indispensável o domínio 
adequado da cultura escrita nas suas distintas formas.
As bibliotecas, por sua vez, são a ferramenta principal para que o Estado garanta o aces-
so ao livro e à informação, e portanto, à cultura, em condições de equidade. Isto permite 
aos grupos sociais com menores ingressos terem acesso aos benefícios da cultura escrita, 
sobretudo para as crianças e os jovens, já que o acesso cedo à leitura, facilita o desenvol-
vimento das habilidades e das capacidades que permitem a essas pessoas atingirem níveis 
superiores de educação.

Além do mais, as bibliotecas patrimoniais, sob a orientação da Biblioteca Nacional, desem-
penham um papel estratégico na recuperação, conservação e divulgação do patrimônio 
bibliográfico e documental do país.

Notas dos artigos 1 e 2

(Fim das notas dos artigos 1 e 2)

1 

2 

2.3. 
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Título i
Disposições gerais 

Capítulo i
Âmbito de aplicação da Lei

Artigo 1. A presente Lei se aplica ao Fomento da Leitura, da Escrita e das Bibliotecas; bem 
como à produção e à circulação do livro em qualquer forma, e às entidades, processos e 
recursos relativos a eles.

Capítulo ii 
Princípios regentes

Artigo 2. A presente Lei se apoia nos seguintes princípios:
1. A leitura é um direito cultural essencial para melhorar os níveis educativos, técnicos e 

científicos da população, apoiar a criação e a transmissão de conhecimentos, o desen-
volvimento cultural da nação e a circulação de informação dentro de uma sociedade 
democrática, diversa, equitativa e próspera. É fundamental para a criação artística e 
literária e para a formação e diversidade das culturas, assim como para a recreação e 
possui um efeito direto sobre a produtividade da sociedade e sobre o desenvolvimento 
econômico. Por isso, o Estado garantirá a aprendizagem da leitura e da escrita, o de-
senvolvimento permanente das competências de leitura e de escrita que a sociedade 
do conhecimento requer, facilitará o acesso de todos os membros da comunidade à 
informação e à produção cultural, e fomentará o uso criativo da leitura e da escrita, de 
maneira sustentável pelos membros da mesma. 

2. O livro, nos seus diferentes suportes e formatos, é elemento central da cultura, porta-
dor da diversidade linguística e cultural e ferramenta indispensável para a conservação 
e transmissão do patrimônio cultural da nação, assim como para o intercâmbio entre 
as culturas. O Estado deve estimular a atividade editorial já que, além dos benefícios 
econômicos que gera, cria bens e valores indispensáveis para a cultura, a liberdade de 
expressão e a democracia.

3. As bibliotecas possuem como função principal garantir o acesso da população, sem 
restrições econômicas nem discriminação de nenhum tipo, ao livro e às múltiplas for-
mas de leitura. Também lhes corresponde a conservação, proteção e divulgação do 
patrimônio bibliográfico da nação. O Estado deverá garantir o exercício do direito
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A Lei visa desenvolver estes objetivos a partir de políticas concretas. No entanto, não pre-
tende incluir todas as políticas públicas que contribuem à sua consecução. Muitos destes 
objetivos estão baseados em outras normas legais, como podem ser as de direitos de autor, 
as do depósito legal, as leis sobre educação e cultura ou as de estímulos à indústria nacio-
nal. Outras, correspondem às políticas concretas de fomento que um governo pode adotar 
e que não devem ser incluídas na casuística de uma norma geral, já que esta deve operar 
como uma lei delimitada, útil para o desenvolvimento de políticas diferentes.

A criação é promovida e estimulada através das políticas gerais de cultura, especialmente 
as que apoiam a criatividade, no sistema escolar e fora dele, em grupos específicos da po-
pulação (crianças, jovens, grupos indígenas, grupos afro-americanos) e pelas leis que pro-
tegem aos criadores e aos autores, como as normas de direitos de autor. A presente Lei visa 
conseguir dito objetivo através das políticas de conservação e de difusão do patrimônio 
bibliográfico e cultural (artigo 33), das ações diretas para incentivar à criação (título III), e 
do tratamento tributário favorável aos ingressos dos autores (artigo 34).

Isto exige estabelecer um sistema eficiente de bibliotecas públicas e escolares que garanta 
o acesso de toda a população à produção bibliográfica do país e do mundo; apoiar os me-
canismos de divulgação, nacional e internacional, do livro e de outros materiais de leitura 
(artigo 58); fomentar a publicação de obras da cultura nacional (artigos 38 e 69.5) e de tra-
duções de obras escritas a outros idiomas (artigos 44 e 69.6); estimular o desenvolvimento 
de uma oferta ampla de conteúdos, incluindo os destinados à edição virtual (artigo 8); e 
incentivar a edição de materiais para os deficientes (artigo 48).

Notas do artigo 3

3

3.2.

3.3. 
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à informação, mediante o apoio ao sistema de bibliotecas públicas em cooperação com as 
bibliotecas privadas. 

4. A criação intelectual, expressada nas obras literárias, artísticas e científicas, é funda-
mental para o desenvolvimento da cultura, da ciência e das comunicações, materia-
lizando a liberdade de expressão e a criatividade. Por isso, o Estado deve proteger os 
criadores, estabelecendo estándares mínimos de proteção, mantendo o equilíbrio entre 
seus direitos e o acesso à cultura.

5. Os direitos constitucionais que sustentam o direito à leitura e que devem ser garantidos 
pelo Estado e respeitados pela sociedade, são ditados a continuação:

a) O direito à cultura, que se concretiza nas diversas formas de criação e nas oportu-
nidades equitativas de acesso aos bens culturais, especialmente aqueles suscetíveis 
de leitura.

b) O direito à educação, que exige o desenvolvimento das competências da leitura e da 
escrita.

c) O direito à liberdade de expressão, como garantia objeto de tutela a favor do fomen-
to à investigação e criação de obras literárias, artísticas.

d) O direito à informação, que permite o livre acesso à informação para a vida e, espe-
cialmente para o exercício da participação democrática.

e) O direito autoral, que garante aos criadores a possibilidade de usufruir dos benefí-
cios derivados do uso das suas obras pela sociedade.

Capítulo iii
Objetivos fundamentais

Artigo 3. A presente Lei possui os seguintes objetivos:

1. Apoiar a formação de leitores e escritores, e incentivar as práticas de leitura e de escrita 
junto à população.

2. Impulsionar a criação cultural, literária e científica.

3. Democratizar o acesso da população à leitura e ao livro.
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Esta formação inclui os programas formais (técnico, tecnológico e profissional) e os pro-
gramas de formação profissional orientados ao trabalho, assim como outras formas de 
atualização e capacitação oferecidas por instituições educativas, associações profissionais, 
empresas, organismos de cooperação (artigos 21.7, 28, 41, 50, 60, 64.7).

A Convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
unesco, sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, estabe-
lecida em 2005 e ratificada à data por 117 países do mundo e um organismo regional de 
integração, é um instrumento multilateral que reconhece a transcendência dos bens e dos 
serviços culturais e recomenda políticas dirigidas a incentivar a sua criação, produção e 
circulação: “Persuadida de que as atividades, os bens e os serviços culturais são de índole, 
ao mesmo tempo econômica e cultural, porque são portadores de identidades, valores e 
significados, e por conseguinte, não devem ser tratados como se só tivessem um valor     
comercial”. 

Notas do artigo 3 (continuação)

3.5.

3.7.

(Fim das notas do artigo 3)

3.4. As políticas pertinentes incluem a adoção de incentivos tributários, de crédito e de fomen-
to; o estímulo de edições que facilitem o acesso ao livro por parte de todos os grupos da 
população (artigos 44 e 49); o fortalecimento dos sistemas de distribuição, em particular, 
das livrarias de todo o país. Incorporam também, o incentivo às exportações e à circulação 
internacional do livro perante a redução de custos e tributos; o apoio a feiras e mecanismos 
de informação e distribuição eficientes; o estímulo à edição digital, incentivando a criação 
de conteúdos apropriados, definindo os limites para proteger os direitos dos editores e dos 
autores neste campo; e o apoio à modernização da indústria, sobretudo perante o uso das 
tecnologias da informação e da comunicação, devendo ocorrer o mesmo com as políticas 
para incentivar a bibliodiversidade e a edição independente.
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4. Apoiar a produção e a circulação do livro.

5. Apoiar a formação de recursos humanos das atividades regradas por esta Lei.

6. Fomentar e apoiar a diversidade das expressões linguísticas e culturais.

7. Incentivar a participação cidadã no fomento da leitura, da escrita, do livro e das biblio-
tecas.
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É necessário oferecer à Lei definições que aproximem o intérprete e o operador jurídico 
ao espírito da mesma. As definições incorporadas correspondem aos sujeitos de benefí-
cios específicos propostos na Lei. Apesar de que os especialistas podem debater de ma-
neira produtiva as definições de assuntos como “cultura”, “leitura”, etcétera, se considerou 
inconveniente, e desnecessário para sua aplicação, que a Lei defina fenômenos tão vivos, 
mutantes e complexos como os anteriores. Do mesmo modo, se considerou desnecessário 
incluir definições não controversíveis de agentes e funções como “bibliotecário”, “livreiro”, 
“promotor cultural”, “mediador cultural”, “promotor de leitura”, “difusor cultural” e outros, 
na medida em que sua definição não possui implicações na aplicação da Lei.

Como foi indicado antes, as bibliotecas “públicas” podem ser entidades do Estado, sujeitas 
ao Governo Nacional ou aos entes territoriais, ou podem ser propriedade de entidades pri-
vadas (grêmios, organizações sem ânimo de lucro, bancos) ou de associações de vizinhos 
e organizações comunitárias.

A definição adota o critério legal vigente nas normas contemporâneas, que reconhecem a 
autoria únicamente às pessoas naturais de forma individual ou coletiva.  

Com a definição de editora como “pessoa jurídica” exclui-se o “autor-editor” (quando não 
está constituído como pessoa jurídica) dos benefícios outorgados às editoras.

Notas do artigo 4 

4

4.5.

4.2.

4.7. 

4.8. Estas entidades são fundamentalmente os municípios ou municipalidades e os Estados 
das Repúblicas Unitárias e os Estados das Repúblicas Federais. Podem incluir, em alguns 
casos, as províncias, quando possuem uma autonomia de gestão que o justifique, e as co-
munidades indígenas, quando a Lei lhes confere funções administrativas independentes 
das municipalidades. A enumeração exata deverá fazer-se segundo o limite constitucional 
de cada país.
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Capítulo iv 
Definições

Artigo 4. Para os efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

1. Agente literário: pessoa natural ou jurídica encarregada de representar ao autor nos 
aspectos legais e contratuais e na divulgação da sua obra.

2. Autor: pessoa física que realiza a criação intelectual originária ou derivada, como o 
escritor, o ilustrador, o fotógrafo, o compilador ou o tradutor.

3. Biblioteca: instituição cultural cuja função essencial é dar à população amplo aces-
so e sem discriminação, a livros, publicações e documentos publicados ou difundi-
dos em qualquer suporte. Podem ser bibliotecas escolares, públicas, universitárias e                        
especializadas.

4. Biblioteca escolar: serviço de educação escolar que se vale de coleções bibliográficas e 
audiovisuais, com um espaço adequado, um responsável e um plano de trabalho para 
garantir o livre acesso da comunidade educativa, especialmente alunos e professores, e 
se incorpora de forma permanente à prática docente.

5. Biblioteca pública: lugar de encontro da comunidade, lugar de acesso à informação e 
centro para a promoção da cultura e da leitura que possui como função primordial 
oferecer aos leitores um amplo acesso e sem discriminação, às coleções bibliográficas, 
audiovisuais e de multimídia, ou em qualquer outro suporte, atualizadas de maneira 
permanente. As bibliotecas públicas podem ser estatais, privadas ou comunitárias.

6. Distribuidor: pessoa jurídica que possui como função principal a comercialização de 
livros ao por maior. Serve de enlace entre o editor e o vendedor minorista.

7. Editorial: pessoa jurídica responsável, econômica e juridicamente, de decidir, financiar 
e coordenar o processo de edição de obras, sua reprodução impressa ou eletrônica, e 
sua divulgação em qualquer suporte.

8. Entidades territoriais: divisões políticas e administrativas definidas pela Constituição 
ou pela Lei, com autoridades próprias e com capacidade de gestão orçamentária.
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Esta definição é aplicável aos audiolivros (audiobooks ou livros para ouvir), já que inclui 
as obras compostas de material “verbal”, sem necessidade de que estejam impressas, assim 
como os livros em formatos eletrônicos, na medida em que inclui as obras em qualquer 
suporte. Por isto se considera desnecessário incluir uma definição de “audiolivro”, “livro 
eletrônico” e qualquer outro tipo de livro que se diferencie pelo formato. Entre estes se en-
contram: os formatos tradicionais de papel, empastados, em rústico, de bolso e os formatos 
eletrônicos tais como o html, pdf, ou mais recentes como ePub, Mobipoket para Kindle 
(azw), Flip Book, etcétera.

Notas do artigo 4 (continuação)

4.10.

(Fim das notas do artigo 4)

4.9. Em alguns países o termo apropriado é “estabelecimento mercantil” e inclui as livrarias vir-
tuais. Para fazer a distinção entre o distribuidor e o livreiro sempre foi levado em conside-
ração o fato da atividade fundamental de cada um ser a venda ao por maior ou a granel. A 
expressão legal é diferente em alguns países e deve, em cada caso, adotar-se o uso local. No 
Chile, o Código de Comércio utiliza a expressão “al menudeo” (a granel), sendo a mesma 
utilizada no México. Não parece viável usar como critério diferenciador a venda ao “con-
sumidor final” devido à existência de distribuidores que não possuem local com acesso ao 
público, mas vendem quase todas as suas importações a consumidores finais (organizações 
profissionais, instituições escolares). Por outra parte, a definição está redigida de maneira 
tal que não exclua os pequenos negócios, como quiosques e similares, sempre que sejam 
estabelecimentos comerciais, cuja atividade principal seja a venda de livros ao público.
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9. Livraria: estabelecimento de comércio de livre acesso ao público, cuja atividade princi-
pal é a venda de livros no varejo. Pode estar acompanhada da venda de outros bens da 
indústria cultural, sonoros ou audiovisuais e da venda de materiais complementares da 
escrita ou da leitura.

10. Livro: toda obra unitária, publicada em um ou vários volumes, tomos ou fascículos, 
composta de material verbal ou material gráfico, com um título, publicada em qualquer 
suporte e suscetível de leitura. Estão considerados “livro” para efeito alfandegários e 
tributários, os materiais complementares, em qualquer suporte, que façam parte dele e 
não possam ser comercializados de maneira independente.
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(Fim das notas dos artigos 5, 6, 7 e 8)

Este artigo menciona o “Ministério da Educação” e o “Ministério da Cultura”. Os títulos 
destes órgãos devem ser adaptados, aqui e nos outros artigos relevantes, de acordo com a 
estrutura própria de cada país e aos nomes dados a estas instituições: Secretaria de Edu-
cação Pública, Ministério de Educação e Cultura, Ministério de Educação e Culturas, Mi-
nistério de Educação e Juventude, Ministério de Educação, Cultura e Esportes. Em alguns, 
as funções culturais estão unidas a um Conselho Nacional ou não existe um Ministério de 
Cultura específico, e portanto, as atribuições que seriam dadas a este, devem ser atribuídas 
ao Ministério de Educação ou à Secretaria de Educação, etcétera.

6

É importante reconhecer o “direito à leitura”. Como não está reconhecido de maneira ex-
pressa em nenhuma norma constitucional, fica fundamentado nos direitos constitucionais 
mencionados no artigo 2.5. Deste modo, o usufruir e o exercício do direito à leitura depen-
de de que se respeitem os direitos constitucionais mencionados neste artigo.

5

Notas dos artigos 5, 6, 7 e 8

Os programas públicos para que as crianças sejam familiarizadas com o livro e entrem ao 
mundo da escrita, desde muito pequeninas, estão considerados como muito importantes, 
devido ao impacto positivo que podem ter para a equidade social. Sabe-se que as diferen-
ças no desenvolvimento das competências de leitura são originadas, em grande medida, na 
chamada primeira infância, sobretudo devido ao impacto que pode ter na criança a dota-
ção cultural da família e, de acordo com o caso, podem produzir um efeito muito negativo 
sobre a equidade, já que o acesso às oportunidades de educação superior está estreitamente 
relacionado com a capacidade de leitura dos jovens. Estes programas devem garantir a 
inclusão da cultura escrita a todas as crianças e a preparação para isso, desde o momento 
do nascimento. São também importantes os programas não formais de incentivo à leitura, 
fora do âmbito da escola ou das bibliotecas, no lar e em diferentes espaços públicos, or-
ganizações sociais, lugares de recreação ou atenção, como hospitais, maternais (jardim de 
infância), etcétera.

Este artigo deve desenvolver-se e aplicar-se para incentivar a produção de livros em qual-
quer formato, sobretudo os de conteúdos digitais, já que estes podem ser muito favoráveis 
dentro dos processos educativos. Além do mais, permite aos países o desenho de políticas 
para incentivar os autores nacionais, os livros de interesse patrimonial, os livros que refle-
tem a diversidade cultural do país e outros que não são atendidos da maneira que deve-
riam pela indústria editorial.

7

8
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Título ii
Do fomento da leitura, da escrita e das bibliotecas

Capítulo i 
A leitura

Artigo 5. Todas as pessoas têm direito à leitura e os poderes públicos garantirão o exercício 
deste direito em condições de liberdade e equidade social.

Artigo 6. O Governo Nacional definirá e colocará em andamento o Plano Nacional de 
Leitura, em cuja elaboração, execução, avaliação e atualização periódica participarão os 
Ministérios da Educação e de Cultura. Este plano deverá contar com uma dotação orça-
mentária regular e suficiente.

Artigo 7. O Ministério da Educação, em coordenação com as autoridades territoriais e as 
instituições educativas, e em cooperação com o Ministério da Cultura, velará para que a 
educação em todos os seus níveis, modalidades e âmbitos, desenvolva as competências da 
leitura e da escrita, incentive a formação de leitores e escritores para a recreação, a infor-
mação e a formação pessoal, além de estimular a capacidade de leitura crítica e complexa. 
De igual forma, incentivará o desenvolvimento de programas que atendam a inclusão na 
cultura escrita a partir da primeira infância.

Artigo 8. O Estado, em colaboração com as autoridades territoriais, as editoras e outros in-
teressados, impulsionará a criação e produção de obras que enriqueçam a oferta disponível 
de livros para satisfazer as necessidades e interesses dos leitores, assim como sua distribui-
ção no território nacional para garantir o acesso a todos os leitores potenciais.
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Apesar de que esta lei não pode ser aplicada de maneira imperativa às bibliotecas univer-
sitárias, que geralmente fazem parte das instituições que, em muitos países gozam de au-
tonomia; o Governo poderia considerar como um elemento central para respaldar a qua-
lidade das universidades, o desenvolvimento das bibliotecas universitárias, fazendo com 
que estas, não só sejam adequadas para a formação profissional ou para a investigação 
especializada, mas também que contribuam ao desenvolvimento cultural dos estudantes.

As bibliotecas públicas formam um conjunto variado de instituições que podem desen-
volver melhor sua tarefa se são incorporadas a um sistema de trabalho coordenado e com 
princípios comuns de operação. As economias de escala que se dão quando há sistemas co-
operativos de catalogação, prestação de serviços e desenvolvimento de coleções, são muito 
elevadas e fazem com que seja urgente que todas as bibliotecas formem um sistema inte-
grado, que sigam as regras e os procedimentos técnicos normalizados, definidos por um 
Comitê Técnico no qual participem todos os setores interessados.

Notas dos artigos 9, 12 e 13

12

13

(Fim das notas dos artigos 9, 12 e 13)

Em muitos dos países da região, a presença do livro na escola é limitada ou está concentra-
da no texto escolar. É importante que além do texto escolar, os estudantes e os professores 
procurem apoio em outros livros e em outros materiais diversos que possam contribuir 
para desenvolver suas capacidades de pesquisa de informação e suas competências de lei-
tura. A biblioteca escolar deve ser o núcleo de partida no desenvolvimento de qualquer 
política de fomento à leitura. A constituição da biblioteca escolar deve estar garantida pelo 
previsto nos artigos 5 e 6 do presente Modelo de Lei.

9
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Artigo 9. O Estado garantirá a presença permanente do livro na escola e na sala de aula 
por meio da biblioteca escolar.

Artigo 10. O Estado garantirá a existência de bibliotecas públicas como lugares de acesso 
de toda a população ao livro e à informação, como entidades de apoio à formação de leito-
res e como lugares de encontro comunitário e cultural.

Artigo 11. O Estado incentivará a formação de bibliotecas comunitárias e o uso do livro 
em todos os âmbitos, incluindo o lar.

Artigo 12. O governo, ao definir os mecanismos de respaldo da qualidade das instituições 
universitárias, verificará que estas disponham de bibliotecas adequadas, tanto para apoiar 
a formação profissional como para permitir o acesso à produção cultural do país.

Capítulo ii 
Bibliotecas públicas

Artigo 13. Sob a coordenação do Ministério ou da Secretaria de Cultura cria-se o Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas, orientado por um Comitê Técnico Nacional, formado 
por representantes das bibliotecas, da sociedade civil, agentes expertos e incentivadores da 
cultura. 

Artigo 14. Em toda a unidade territorial municipal ou substituto, deverá existir pelo me-
nos uma biblioteca pública que fará parte do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

Artigo 15. A biblioteca pública garantirá o acesso amplo e gratuito à leitura, em todas as 
suas formas e tecnologias, e nas diversas línguas da nação, a toda a população, em parti-
cular àquela que faça parte de grupos que, por razões culturais, econômicas, sociais ou de 
deficiência, tenham sofrido alguma forma de exclusão ou discriminação. Da mesma forma, 
o local deve servir de lugar de encontro da comunidade, de espaço para o incentivo à cul-
tura em todas as suas formas, e de entidade promotora da conservação e da divulgação do 
patrimônio cultural local.

Artigo 16. As bibliotecas do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas deverão atualizar 
permanentemente suas coleções, para que respondam de forma adequada às necessidades 
dos usuários, aos rasgos culturais e sociais das comunidades, e ao desenvolvimento do co-
nhecimento e das ciências.
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(Fim das notas dos artigos 17, 18, 19 e 20)

Notas dos artigos 17, 18, 19 e 20
O empréstimo de livros das bibliotecas públicas, muitas vezes, está limitado pelo temor dos 
responsáveis das mesmas de que a perda do material por parte dos usuários possa trazer-
lhes responsabilidades administrativas severas. Da mesma maneira como um professor 
não é responsável por um vidro quebrado na sala de aula, o bibliotecário não deve respon-
der por um dano causado por um terceiro a um livro. Esta norma se repete no artigo 30 
com referência às bibliotecas escolares.

Como uma forma de estimular as doações por parte do setor privado, o legislador pode 
estabelecer diminuições sobre a renda (imponível ou tributável), numa quantia que deve 
ser superior a 100% do valor da doação para que represente uma vantagem tributária para 
o doador, em comparação com um gasto normal no giro de seus negócios. A Lei deseja 
estabelecer estes benefícios às doações dirigidas a entidades sem ânimo de lucro, dedi-
cadas à leitura e para a dotação de bibliotecas públicas e escolares. Para evitar incentivar 
doações de coleções bibliográficas inúteis, determina-se que o Comitê Técnico Nacional de 
Bibliotecas Públicas sugira as regras para a aceitação destas doações, (artigo 21.6). De igual 
maneira, o Governo deve regulamentá-las do ponto de vista da Lei tributária, para fixar, no 
caso de que não sejam em dinheiro, a forma de avaliar as doações e evitar que sejam usa-
das por alguns como mecanismos de evasão tributária. Esta norma repete-se no Artigo 32 
para aplicá-la às bibliotecas escolares quanto à dotação ou à construção. Cabe anotar que 
o símbolo [xx%] indica a porcentagem do valor da doação que pode ser descontada. Este 
valor deve ser definido por cada país e por esta razão não se coloca o valor exato.
No Brasil, no Chile, na Colômbia, no Equador, na Guatemala, no México, no Peru, e na 
Venezuela, o termo usual é “renda” (“renta”). Na Argentina se chama “imposto aos ganhos” 
(“impuesto a las ganancias”) e grava “as rendas das pessoas e das sociedades”. Em todas 
partes se usa o termo “isenção” (“exención”) menos no Peru, onde é “exoneração” (“exo-
neración”). O termo “dedução” (“deducción”) para os valores que se descontam da renda 
bruta é universal. O conceito de “renda bruta” (“renta bruta”) é também geral. O termo 
“renda tributável” (ou gravável”) (renta gravable) é menos universal, e é equivalente a “ren-
da imponível” (“renta imponible”). 

17

19

As doações com destino a bibliotecas públicas devem estar isentas do Imposto ao Valor 
Agregado (iva) ou de importação. Esta medida evita que estas instituições devam renun-
ciar a doações importantes, devido à falta de recursos do orçamento para assumir os im-
postos, que geralmente não estão incluídos nas doações de entidades públicas ou de fun-
dações externas. Esta norma repete-se no artigo 31 com referência às bibliotecas escolares. 
Na medida em que a definição das bibliotecas públicas adotadas (artigos 4 e 5) se baseia 
na abertura ao público em geral, é potestade de cada governo definir se limita esta isenção 
às bibliotecas de propriedade estatal ou a amplia a todas as bibliotecas que prestam um 
serviço público.

Este artigo cria o comitê já mencionado no artigo 13. O comitê deve estar ligado ao Minis-
tério da Cultura, quando este exista, ou ao órgão do Poder Executivo que faça suas vezes.

18

20
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Artigo 17. Para todos os efeitos contábeis, oraçamentários e financeiros os livros serão 
classificados nos inventários e na contabilidade do Estado como bens de consumo ou fun-
gíveis, com exceção dos que sejam recebidos em depósito legal ou façam parte de coleções 
patrimoniais nacionais ou locais. Portanto, os responsáveis pelas bibliotecas que integrem 
o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas não responderão de forma penal, disciplinária 
nem patrimonialmente pelo deterioro dos livros como consequência do uso; nem pela 
perda deles, como consequência de fatos fortuitos ou atos de terceiros, no funcionamento 
dos serviços bibliotecários de consulta ou de empréstimo.

Artigo 18. Estarão isentas do imposto sobre as vendas ou do Imposto sobre o Valor Acres-
centado (iva), e de todo imposto alfandegário, as importações de bens, equipamentos e 
dotações doados a favor das bibliotecas que integrem a Rede das Bibliotecas Públicas.

Artigo 19. A porcentagem [xx%] do valor das doações com destino a entidades sem âni-
mo de lucro dedicadas ao fomento da leitura, ou que se destinem à dotação das bibliotecas 
públicas será descontado da renda bruta tributável dos doadores. Estas doações deverão 
ser aprovadas previamente na forma em que o Governo indique, de acordo com a proposta 
de regulamentação do Comitê Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas, tanto quanto às 
quantias, como no relativo aos fins e aos procedimentos para a aceitação da doação.

Capítulo iii
Comitê Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas

Artigo 20. O Comitê Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas é criado como um orga-
nismo assessor e consultivo do Poder Executivo, sem representação legal ou personalidade 
jurídica e dependente do Ministério da Cultura ou o equivalente, para a criação e execução 
das políticas pertinentes ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, o qual será regido 
pela presente Lei e pelo regulamento que ordene o Poder Executivo.
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Notas do artigo 21
A existência de um Catálogo Integrado Nacional, criado de acordo com as diretrizes téc-
nicas internacionais, economiza custos de catalogação, permite o uso cooperativo das co-
leções existentes e diminui a desigualdade na qualidade dos serviços das bibliotecas en-
tre as grandes cidades e as pequenas localidades. Este catálogo é diferente do Catálogo 
Bibliográfico Nacional mencionado no artigo 33, que se refere ao catálogo dos materiais 
patrimoniais, ou seja, de produção nacional ou relativos ao país, e que é de incumbência 
da Biblioteca Nacional.

Em termos gerais, esta Lei define como uma obrigação do Estado, contando com um orça-
mento especial, a dotação das bibliotecas públicas. No entanto, de acordo com as estruturas 
próprias de cada país, este orçamento pode ser centralizado, descentralizado ou descon-
centrado, ou pode incluir doações dos diferentes níveis do Governo. Em todos estes casos 
é importante a existência de lineamentos de qualidade e critérios adotados de maneira 
coordenada e que sejam aplicados a todas as bibliotecas públicas do país. 

A grande transformação tecnológica que está em desenvolvimento deve ser colocada ao 
alcance de todas as bibliotecas públicas, mediante uma estratégia de dotação e acesso à tec-
nologia de ponta, em particular aquela que permita o funcionamento das redes de biblio-
tecas, a atualização padronizada e uniforme dos catálogos e o manejo dos novos formatos 
do livro e dos materiais audiovisuais e de multimídia.

Nas bibliotecas públicas e escolares, a instabilidade dos responsáveis de bibliotecas é um 
dos obstáculos mais sérios na prestação do serviço. A capacitação de bibliotecários, de 
nível técnico, tecnológico ou profissional, e a atualização permanente desta capacitação é 
fundamental para melhorar as bibliotecas e o serviço ao público, e deve estar acompanha-
da de procedimentos que garantam que os bibliotecários capacitados e eficientes perma-
neçam nos seus cargos.

21.1.

21.4.

21.5.

21.7.

A reunião das estatísticas básicas sobre as bibliotecas (cubículos ou lugares de leitura nas 
bibliotecas, usuários, inscritos ou afiliados, consultas, de empréstimos, pessoal, sua for-
mação e continuidade, dotação tecnológica, etcétera) e o conjunto regional ou nacional 
é muito pobre na maioria dos países. Portanto, é essencial que o sistema de informação e 
registro inclua, não só o inventário completo das bibliotecas, mas também a informação 
estatística essencial para a adoção de políticas e a tomada de decisões. Em alguns países, 
isto deve fazer-se em coordenação com o instituto ou o departamento encarregado das 
estatísticas a nível nacional.

21.8.

(Fim das notas do artigo 21)
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Artigo 21. O Comitê Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas terá entre as suas funções:

1. Impulsionar a formação de um catálogo nacional integrado das bibliotecas públicas e 
apoiar a definição das regras e estándares de catalogação para todo tipo de materiais, 
analógicos e digitais.

2. Assessorar a definição das políticas de serviço das bibliotecas públicas, de maneira que 
atendam às necessidades dos diferentes leitores e incentivem a formação e a crescente 
competência para o uso do livro nos seus diferentes formatos e suportes tecnológicos.

4. Apoiar a formação das redes de bibliotecas públicas para melhorar a prestação dos ser-
viços e estabelecer mecanismos de cooperação para as suas ações.

5. Propor as políticas para o desenvolvimento de coleções e incentivar ao Conselho Na-
cional da Leitura, do Livro e das Bibliotecas, políticas e mecanismos para a aquisição de 
livros contando com o orçamento do Governo Nacional.

6. Impulsionar estratégias para o desenvolvimento tecnológico das bibliotecas.

7. Propor ao Ministério da Cultura ou a instituição equivalente, as políticas e mecanismos 
para a aceitação das doações bibliográficas, para garantir que respondam às necessida-
des de desenvolvimento das bibliotecas e que estas tenham a capacidade técnica para 
processá-las e colocá-las em serviço.

8. Promover uma política de formação e capacitação contínua para todos os responsáveis 
das bibliotecas públicas, levando em consideração os objetivos indicados nesta Lei, e 
apoiar os mecanismos para garantir a permanência do pessoal capacitado.

9. Apoiar o desenvolvimento de um sistema de informação e registro do Sistema Nacio-
nal de Bibliotecas Públicas.
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Notas dos artigos 22, 23 e 24
No lugar onde não exista um diretor da rede de bibliotecas públicas ou equivalente, é con-
veniente criá-lo, como uma dependência do Ministério da Cultura, com suficiente autono-
mia e capacidade de gestão.

É recomendável a inclusão permanente de um representante do Ministério da Educação 
(que pode ser o responsável da rede de bibliotecas escolares), para garantir a cooperação 
e coordenação entre as bibliotecas públicas e escolares. Pode-se considerar conveniente 
também incluir um representante da Biblioteca Nacional, devido ao seu papel na fixação 
de políticas relativas à catalogação e à conservação documental.

Os representantes das instituições civis de incentivo à leitura e das associações de amigos 
das bibliotecas são pertinentes nos países onde estas entidades foram desenvolvidas.

Este artigo, que recolhe o mandato geral de que toda escola ou colégio deva ter uma bi-
blioteca escolar, indica com precisão a necessidade da existência de um responsável pela 
biblioteca, a fim de que esta não se reduza a uma coleção de livros. É importante que os 
governos desenvolvam também um programa adequado de bibliotecas de sala de aula, 
para incentivar a leitura, em particular de livros diferentes aos de textos escolares, e para 
aproximar o livro de todos os alunos. Estas bibliotecas podem fazer parte da biblioteca 
escolar e ter um manejo diferente, segundo o estabelecido por cada país. 
A Lei não define um tamanho mínimo para a biblioteca escolar, o qual deve ser indicado 
na regulamentação da Lei, de acordo com a experiência e as condições de cada país, procu-
rando fazer com que se alcance a magnitude apropriada de maneira gradual.

22.1.

22.2.

22.8.

23

Nas novas condições tecnológicas, a biblioteca escolar desempenha também uma função 
essencial no desenvolvimento da alfabetização digital e na capacidade dos estudantes de 
se orientarem na informação disponível na rede digital. Para isso, deve-se contar com um 
bom acesso a internet, equipamentos adequados e um responsável capaz de assessorar aos 
estudantes, aos professores e aos pais, na busca da informação e na avaliação da qualidade 
do material, sobretudo indicando se se trata de material pertinente, sendo esse ponto de 
particular importância, dado que muitas vezes, as pessoas podem perder-se na avalanche 
de informação da rede. 

24

(Fim das notas dos artigos 22, 23 e 24)



Modelo de lei para o fomento da leitura, do livro e das bibliotecas  41

Artigo 22. O Comitê Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas estará formado da seguinte 
maneira:

1. O diretor da Rede de Bibliotecas Públicas, quem o coordenará.

2. Um representante do Ministério da Educação.

3. Um representante das bibliotecas departamentais, regionais ou estatais.

4. Dois representantes das bibliotecas municipais ou locais.

5. Um representante das faculdades de bibliotecologia.

6. Um representante das associações de bibliotecários.

7. Um representante das fundações ou instituições civis de promoção ou fomento da lei-
tura, nos locais onde estas existam.

8. Representantes das associações de amigos ou de apoio das bibliotecas públicas, onde 
estas existam. Na regulamentação da presente Lei serão definidos os mecanismos para 
designar aos representantes e a duração dos seus períodos.

Capítulo iv 
Bibliotecas escolares

Artigo 23. Todas as instituições educativas, para o cumprimento de seu objetivo, terão 
uma biblioteca escolar, a qual contará com um responsável que gestione seu funcionamen-
to, para garantir um serviço eficaz e permanente durante todo o ciclo escolar.

Artigo 24. As bibliotecas escolares terão como função central garantir a toda a comuni-
dade escolar o acesso permanente ao livro e a diversas práticas de leitura e de escrita. Para 
isso, terão serviços de empréstimo para consulta e incentivo à leitura aos alunos, aos pro-
fessores e aos pais de família; darão acesso à informação on line; apoiarão a docência em 
todas as disciplinas; e oferecerão acesso às tecnologias da comunicação aos alunos e aos 
professores.
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Como nas bibliotecas públicas, a cooperação entre as bibliotecas escolares e a sua integra-
ção num programa nacional e numa rede colaborativa cria economias de escala, facilita a 
avaliação e a seleção do material que deve fazer parte das coleções e a informação que vin-
cula as coleções com as atividades docentes, além de permitir a circulação e o empréstimo 
de materiais entre as instituições. 

Nas últimas décadas, a política cultural na região está enfatizando cada vez mais a neces-
sidade de respeitar e avaliar as diferenças entre as diversas culturas, regiões ou grupos ét-
nicos. As bibliotecas escolares devem reconhecer esta situação nas suas coleções. Por outra 
parte, a Lei destaca a necessidade da atualização contínua das coleções, pois está visto que 
sua pertinência e atrativo costumam decair de forma rápida quando não são incorporadas 
à coleção, nova produção cultural ou científica.

25 e 26

27

Uma das debilidades mais frequentes dos sistemas de bibliotecas escolares é a falta de pes-
soal com uma preparação adequada. Isto leva a direção das bibliotecas a contratar pessoal 
administrativo ou professores sem a preparação ou a vocação adequada, sem contar com o 
problema da rotação contínua. A Lei tem como objetivo incentivar uma política de forma-
ção de bibliotecários escolares com estabilidade laboral, sempre e quando tenham obtido 
esta formação.

Como se trata de um estímulo consistente na possibilidade de deduzir ou descontar o valor 
doado da renda bruta tributável, o estímulo só existe se é possível deduzir ou descontar 
um valor superior a 100% da doação, ou seja, quando existe alguma vantagem tributária ao 
fazer a doação, em comparação com um gasto normal na operação da entidade. O símbolo 
[XX%] indica a porcentagem do valor da doação que pode ser descontada. Este deve ser 
definido por cada país, e por isso não se coloca o valor exato. 

28

32

Notas dos artigos 25, 26, 27, 28 e 32

(Fim das notas dos artigos 25, 26, 27, 28 e 32)
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Artigo 25. Sob a orientação do Ministério da Educação e em coordenação com todas as 
autoridades territoriais de educação será criado o Programa Nacional de Bibliotecas Esco-
lares, que indicará os objetivos para o desenvolvimento gradual das bibliotecas, sua atuali-
zação tecnológica e sua adequação aos objetivos da educação.

Artigo 26. As bibliotecas escolares farão parte de redes locais para oferecer oportunidades 
de formação entre pares, potenciar as ações de cada biblioteca, compartilhar recursos téc-
nicos e oferecer serviços de forma colaborativa.

Artigo 27. As bibliotecas escolares e as bibliotecas das salas de aula que sejam estabelecidas 
deverão ter coleções atualizadas que garantam a diversidade linguística e cultural e res-
pondam às necessidades dos alunos e dos professores. O Ministério da Educação indicará 
os critérios básicos e os procedimentos mínimos, abertos e públicos, para a seleção de tais 
coleções, e a participação de alunos, professores e autoridades escolares.

Artigo 28. O Estado promoverá a formação dos bibliotecários escolares e expedirá as nor-
mas que garantam a estabilidade laboral do pessoal qualificado.

Artigo 29. Cada centro aprovará seu plano de leitura e de serviços bibliotecários, cuja 
gestão será realizada pelo responsável da biblioteca escolar, quem prestará contas dos re-
sultados ao finalizar cada curso acadêmico. Na configuração do plano de leitura participa-
rão, sob a coordenação do responsável da biblioteca, representantes dos professores e dos 
alunos.

Artigo 30. Os livros serão classificados nos inventários e na contabilidade do Estado, como 
bens de consumo ou fungíveis, ou seja, como aqueles que desaparecem ou se deterioram 
com o uso. Como consequência, os responsáveis pelas bibliotecas escolares e diretivos do 
local não responderão de forma penal, disciplinária nem patrimonialmente pelo deterioro 
dos livros devido ao uso, nem pela perda dos mesmos, quando seja consequência de fatos 
fortuitos ou de atos de terceiros, no funcionamento dos serviços bibliotecários de consulta 
ou de empréstimo. 

Artigo 31. Estarão isentas do imposto sobre as vendas ou do Imposto sobre o Valor Acres-
centado (iva), e de todo imposto alfandegário, as importações de bens, equipamentos e 
dotações doados a favor das bibliotecas escolares.

Artigo 32. O [xx%] do valor das doações que se destinem à dotação ou construção das bi-
bliotecas escolares será descontado da renda bruta tributável dos doadores. Estas doações 
deverão ser aprovadas previamente na forma em que o Conselho Nacional da Leitura, do 
Livro e as Bibliotecas indique, tanto nas suas quantias como nos seus fins.
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Notas dos artigos 33 e 34

Na sua função de custodiar o patrimônio nacional, é importante que a Biblioteca Nacional 
mantenha um catálogo bibliográfico nacional com base no depósito legal, suas coleções e 
as bases de dados existentes, como por exemplo a do Sistema Internacional Padronizado de 
identificação do Livro, isbn. É igualmente importante que o complete retrospectivamente, 
apoiando-se nos catálogos informatizados existentes e nos catálogos de outras bibliote-
cas com coleções patrimoniais relevantes, como as bibliotecas universitárias ou bibliotecas 
privadas antigas, tanto do país como do exterior. Este catálogo, além de ajudar a verificar 
o cumprimento das normas de depósito legal, deve servir para um esforço de recuperação 
do patrimônio bibliográfico nacional, para incluir as obras que por qualquer razão não 
se encontrem na Biblioteca Nacional ou nas bibliotecas patrimoniais relevantes. Deverá 
prestar-se especial atenção à recuperação do patrimônio bibliográfico regional ou local e o 
produzido nas diversas línguas culturais do país. 

Corresponde a cada país determinar o que considera apropriado conservar em termos pa-
trimoniais. Por razões administrativas, pode corresponder à Biblioteca Nacional a conser-
vação do material sonoro e audiovisual, as gravações de rádio ou os filmes e os programas 
de televisão, ou pode estar em organismos separados. Em todo caso, é importante que 
existam regras e políticas claras a esse respeito, e que os produtores saibam onde devem 
depositar as cópias de seus produtos e em que formatos.

Esta é uma tarefa relevante, dada a crescente produção de materiais digitais, que incluem 
livros eletrônicos, páginas culturais, blogs de opinião, revistas científicas e culturais que são 
publicadas exclusivamente na internet, bem como versões dos diários e publicações peri-
ódicas do país. Muitos destes materiais desaparecem sem que fique nenhum registro deles.

33.1.

33.2.

33.3.

(Fim das notas dos artigos 33 e 34)

A entrega de vários exemplares das publicações para cumprir com o depósito legal res-
ponde à necessidade das Bibliotecas Nacionais de preservarem, pelo menos, um dos títulos 
publicados e colocarem à disposição outro, para consulta nas salas abertas ao público, ou 
adicionais para as bibliotecas estatais ou regionais. O número de exemplares que devem 
ser entregados nas diferentes Bibliotecas Nacionais varia de país para país. Nos anexos a 
este Modelo de Lei se incluem as disposições vigentes sobre o depósito legal nos diversos 
países da região. 

34
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Capítulo v 
Biblioteca Nacional

Artigo 33. A Biblioteca Nacional tem a responsabilidade de recuperar, custodiar, conservar 
e difundir o patrimônio bibliográfico nacional. Para esse efeito:

1. Elaborará e divulgará o Catálogo Bibliográfico Nacional e definirá as regras e estánda-
res de catalogação para os diferentes tipos de materiais que o formem.

2. Indicará os materiais que devem ser objeto de conservação, na Biblioteca Nacional e 
em outras bibliotecas patrimoniais, regionais ou locais; definirá as políticas de conser-
vação do material bibliográfico e de outro tipo, como mapas, fotografias, manuscritos, 
desenhos de todo tipo, gravações sonoras, arquivos digitais e outros que considere per-
tinentes, além de estabelecer as políticas de acesso correspondentes.

3. Definirá as regras para a conservação da produção cultural digital e indicará os proce-
dimentos apropriados e os responsáveis para isso.

4. Promoverá a digitalização do material de domínio público cuja consulta frequente 
comprometa a conservação, ou cuja divulgação seja importante desde o ponto de vista 
cultural, para formar a biblioteca virtual nacional, a qual deverá coordenar-se com ou-
tras bibliotecas virtuais regionais ou mundiais.

5. Promoverá a investigação e facilitará o acesso aos investigadores e ao público em geral, 
mediante a digitalização dos materiais com maiores riscos de deterioro.

6. Impulsionará a divulgação do patrimônio bibliográfico da nação.

Artigo 34. Os editores estarão obrigados a entregar à Biblioteca Nacional, para depósito 
legal, pelo menos três exemplares de cada livro editado no país em formato impresso. O go-
verno regulamentará a obrigação de depósito legal para a produção eletrônica, definindo 
os procedimentos e mecanismos para isso.
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A criação de hábitos de reconhecimento da obra dos autores, o respeito à integridade de 
suas obras e ao uso legítimo delas, são aspectos que devem ser estimulados como parte da 
cultura escolar. Esta cultura reforça, por um lado, a avaliação social da criação, e por outro, 
complementa as normas dos direitos autorais.

39

Os estímulos à criação indicados, não esgotam as políticas convenientes que podem ser 
desenvolvidas por parte de cada país. Aqui não foram incluídos aqueles que se desenvol-
vem no âmbito educativo, em particular os programas que desenvolvem a capacidade de 
criação literária e de elaborar textos científicos e informativos de qualidade (licenciaturas e 
carreiras profissionais, oficinas e residências literárias nas universidades, cursos sobre jor-
nalismo cultural, etcétera). Estes estímulos podem existir tanto no âmbito nacional como 
no territorial e incluem o acesso, através de concurso, a financiações integrais ou a meca-
nismos de co-financiação ou co-investimento. 

35, 36, 
37 e 38

Notas dos artigos 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 43

Esta norma está vigente em vários países. Na Espanha, a isenção está limitada aos prêmios 
literários quando não estão acompanhados de exploração comercial. Em alguns casos, os 
direitos de autor estão gravados, mas só a partir de um limite determinado, ou com uma 
tarifa inferior à de outros ingressos laborais. Para a maioria dos autores, os ingressos não 
são significativos para o fisco, mas geram custos de gestão de transação elevados. Cada 
país deve encontrar os estímulos que melhor funcionem e estejam mais de acordo com seu 
modelo econômico e social, e com seus procedimentos fiscais e orçamentários.

Estes programas devem dar aos autores a capacidade de melhorar as condições nas quais 
negociam, para conseguir um equilíbrio entre eles e as indústrias culturais, que às vezes, se 
altera pelo desconhecimento por parte dos autores, das complexidades criadas pelas novas 
tecnologias, das condições internacionais de operação das indústrias culturais, das possibi-
lidades de utilização das obras em formatos diferentes. É também conveniente melhorar a 
capacitação dos autores em assuntos editoriais e em temas relacionados com a divulgação 
e a distribuição das suas obras, a publicação digital, o uso das novas tecnologias e das redes 
sociais para a divulgação da sua obra, etcétera. 

43

41

(Fim das notas dos artigos 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 43)
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Título iii
Do fomento à criação intelectual

Capítulo único

Artigo 35. O governo estabelecerá, como forma de promover a criação literária, prêmios e 
concursos para destacar as diferentes formas de expressão literária.

Artigo 36. O governo promoverá a criação de bolsas de criação para os autores.

Artigo 37. O governo apoiará a criação de oficinas, encontros, congressos literários.

Artigo 38. O governo estimulará a edição e divulgação de obras de novos autores, assim 
como daqueles que pertençam a comunidades linguísticas ou sociais minoritárias.

Artigo 39. O governo fomentará uma cultura de respeito pelas criações intelectuais e seus 
autores. Para isso apoiará a divulgação da criação nacional no país e no estrangeiro fomen-
tará, no âmbito escolar e social, o conhecimento das obras literárias e artísticas de seus 
autores, a avaliação da integridade das obras culturais e o respeito ao direito de autor.

Artigo 40. O governo apoiará as entidades educativas e de investigação para o estudo das 
formas literárias das diferentes comunidades linguísticas do país.

Artigo 41. O governo, através das entidades competentes, fomentará programas de forma-
ção especializada para os autores, em especial no relativo à negociação e contratação dos 
seus direitos.

Artigo 42. O governo promoverá a formação de sociedades de gestão coletiva de direito de 
autor e a afiliação dos criadores às mesmas.

Artigo 43. Os ingressos dos autores nacionais ou residentes no país por direito autoral 
e por prêmios literários, culturais e científicos estarão isentos de impostos de renda ou o 
equivalente.
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Notas dos artigos 44 e 45

A existência de uma indústria editorial nacional é importante antes de tudo pelo fato de 
apoiar a formação da cultura nacional, a criatividade dos autores do país e o diálogo entre 
a tradição própria e a cultura universal. O mercado editorial não pode depender só das 
importações (a pesar de que estas são importantes, devido à diversidade cultural). O apoio 
às indústrias editoriais nacionais é fundamental para a divulgação dos conteúdos próprios 
de cada nação. Alguns países, com uma longa tradição de políticas e leis nacionais do livro, 
já abordaram com êxito este desafio. No entanto, em outros países o desenvolvimento da 
indústria editorial local é apenas incipiente. 
Para este estímulo são sugeridas três vias principais: o apoio a partir de políticas tributárias 
e fiscais; a compra com destino às bibliotecas (que possuem o valor de dar apoio simul-
tâneo à indústria e à leitura); e os fundos de fomento (atribuídos de forma transparente 
e aberta) para projetos especiais de edição. A tradução das obras mais significativas da 
cultura nacional a outros idiomas tropeça, em geral, com barreiras de custos e de tamanho 
da edição, de modo que, estímulos à tradução podem produzir resultados muito notáveis, 
como já ocorreu no caso da experiência mexicana e das recentes políticas estabelecidas na 
Argentina e no Brasil. 

44

(Fim das notas dos artigos 44 e 45)

As isenções alfandegárias às matérias primas e aos insumos para a fabricação dos livros 
possuem uma longa história que remete ao Acordo de Florença e ao Protocolo de Nairobi, 
como uma forma de facilitar a produção nacional. Adicionalmente, ao estar sem gravar o 
produto final, esta isenção cumpre uma função econômica típica: não gerar proteções ta-
rifárias negativas para os produtores nacionais. Em algumas das leis do livro vigentes, esta 
isenção está contemplada e efetivamente jogou um papel importante na diminuição dos 
custos da produção. As isenções típicas se concentraram no âmbito dos papéis de imprenta 
e de escrita. No caso de outros insumos (tintas, pranchas, películas), os processos de aber-
tura econômica reduziram significativamente os gravames alfandegários, o que faz com 
que a isenção não tenha tanta importância como a do papel, se levamos em consideração 
além do mais, o baixo peso relativo destes insumos na produção dos livros.

45
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Título iv
Do fomento da produção e da circulação do livro

Capítulo i 
Produção

Artigo 44. O Governo Nacional fomentará a edição e produção de livros, em todos os 
suportes, e sua tradução a outras línguas, através de estímulos fiscais, compras públicas, 
fundos atribuídos por concurso e por meio de sua própria produção editorial.

Artigo 45. As importações de matérias-primas e insumos para a impressão ou edição de 
livros estarão isentas de impostos e direitos de alfândega.
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Notas dos artigos 46, 47 e 48
A isenção sobre o imposto de renda já demonstrou ser um estímulo eficaz para o desen-
volvimento da indústria editorial, em particular para estimular ações de empreendimento 
e amadurecimento. Geralmente, aplica-se por períodos determinados para facilitar o iní-
cio das empresas e atrair investimentos para o setor. Em alguns países (na Colômbia, por 
exemplo), a isenção mantém-se durante um longo tempo. Esta isenção, por representar 
uma forma de subsídio à produção, pode ser objetada no terreno do comércio internacio-
nal, o que faz com que, de estabelecer-se, seja apresentada como uma exceção nas negocia-
ções comerciais, atendendo a razões de exceção cultural. Alguns países (como o Peru, por 
exemplo) estabelecem outras variantes de estímulo fiscal, como o crédito tributário por 
reinvestimento de utilidades.

46

A isenção do imposto sobre as vendas é uma das mais generalizadas medidas de promoção 
do livro e da leitura. Por ser um imposto que recai diretamente sobre o ingresso disponível 
dos consumidores, a eliminação do mesmo constitui um estímulo à compra. Na América 
Latina, quase todos os países (com exceção da Bolívia, do Chile e da Guatemala) possuem 
a isenção do imposto sobre as vendas de livros. Na Europa é típica a existência de um Im-
posto sobre o Valor Acrescentado, iva, diferencial para o livro. É também importante deci-
dir se a isenção do iva favorece também o livro em formato digital. Para isto é necessário 
indicar que este, inclusive considera-se como serviço, e está isento de iva como estão os 
serviços de educação ou os serviços médicos, em praticamente todos os países.

47

Uma das razões que explica a circulação relativamente baixa de livros dos países da Amé-
rica Latina para a Espanha ou para os países vizinhos é a ausência de catálogos unificados, 
gerais e especializados; o que obriga aos importadores, livreiros e bibliotecários a revisarem 
um número elevadíssimo de catálogos, muitos deles impressos em papel, sem a suficiente 
informação sobre o conteúdo das obras. Os avanços tecnológicos recentes permitem criar 
mecanismos que consolidem a oferta nacional e inclusive a regional, apoiados nas bases 
de dados do isbn, mas acrescentando informação relevante para a promoção e circulação 
internacional.

48

(Fim das notas dos artigos 46, 47 e 48)



Modelo de lei para o fomento da leitura, do livro e das bibliotecas  51

Artigo 46. As editoras estarão isentas do imposto de renda. O Governo Nacional regula-
mentará as condições, porcentagens e a duração desta isenção.

Artigo 47. A venda de livros estará isenta do imposto sobre as vendas ou do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (iva).

Artigo 48. O Estado apoiará a participação das instituições nacionais em catálogos inter-
nacionais de livros à venda ou de produção bibliográfica, geral e especializada, que contri-
buam a ampliar a circulação e o conhecimento do livro nacional. O Ministério da Cultura 
ou o equivalente formará bases de dados com o registro das empresas editoriais, livrarias e 
postos de venda, bibliotecas e salas de leitura do país.
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Do ponto de vista dos usuários, é necessário editar materiais apropriados para os cegos, em 
Braille, com som ou outras tecnologias.

49

A Lei, em todas as áreas, insiste na necessidade de melhorar a formação dos profissionais 
e técnicos que apoiam cada fase e cada setor (professorado, estímulo à leitura, bibliotecas, 
criação, indústria editorial). As pequenas e médias editoras, que contribuem de forma no-
tável para a diversidade da oferta bibliográfica, podem melhorar muito a qualidade da sua 
gestão com a formação no uso de novos recursos tecnológicos para sua administração, a 
divulgação dos seus catálogos, a circulação nacional e internacional, e para a edição e a 
distribuição em novos formatos.

Um dos temas mais visíveis no diagnóstico da indústria editorial regional é a baixa pe-
netração internacional das produções editoriais locais. Diante de um enorme mercado 
potencial em línguas castelhana e portuguesa, o comércio intra regional é baixo, em parti-
cular o dos livros de autores nacionais. A baixa presença destas obras no circuito da distri-
buição e das livrarias está diretamente ligado com a gestão de marketing internacional que 
costuma ser cara. A financiação da participação nas feiras do livro, com autores e obras; o 
fortalecimento das redes de distribuição; a utilização das novas ferramentas tecnológicas 
de impressão digital; e a diminuição dos custos de envio e transporte constituem ferra-
mentas eficazes para avançar neste campo e aumentar a visibilidade da produção de cada 
país, tanto privada como pública no âmbito internacional.

50

51

A circulação do livro, sem gravames alfandegários ou outras barreiras administrativas, é 
uma das grandes conquistas do setor. Mesmo no caso dos países que possuem tarifas pla-
nas (a mesma tarifa para todos os produtos importados), o livro é uma exceção. Este é um 
princípio consagrado no mundo, a partir do Acordo de Florença, e é um dos motores para 
garantir a livre circulação das idéias e o fortalecimento da diversidade cultural.

52

Notas dos artigos 49, 50, 51 e 52

(Fim das notas dos artigos 49, 50, 51 e 52)
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Artigo 49. Os Ministérios da Cultura ou o equivalente e da Educação promoverão e apoia-
rão a edição de material bibliográfico em formatos apropriados para a consulta pelos de-
ficientes.

Artigo 50. O Governo Nacional, através das entidades competentes, colocará em anda-
mento e apoiará o desenvolvimento de programas de formação profissional especializados 
em todas as áreas do setor da edição; especialmente aqueles que contribuam para a moder-
nização administrativa e tecnológica das editoras.

Capítulo ii 
Circulação

Artigo 51. O Governo Nacional apoiará a difusão, distribuição e comercialização nacional 
e internacional da produção editorial.

Artigo 52. A importação e exportação de livros não terão nenhum imposto, taxa ou gra-
vame tributário.
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Notas dos artigos 53, 54 e 55
Um dos elementos fundamentais para fomentar e facilitar a circulação do livro é a in-
formação. O isbn (Sistema internacional padronizado de identificação do livro) é uma 
norma internacional cujo objetivo é estabelecer as especificações de um sistema único de 
identificação internacional para cada formato ou edição de uma publicação monográfica, 
publicada por um editor específico ou por seções individuais ou por capítulos, quando es-
tiverem disponíveis separadamente. Os metadados dos títulos funcionam como uma base 
de dados que permite condensar a informação mais pertinente sobre a oferta editorial. É 
fundamental que os diversos agentes que tomam parte na circulação do livro, especial-
mente os livreiros, os distribuidores e as bibliotecas, possam ter acesso à informação mais 
recente sobre a produção editorial. Esta norma contribui para agilizar todos os processos 
de distribuição do livro e também para torná-los mais eficazes e menos caros. Todo livro 
que circule com fins comerciais deve ter título e identificador isbn. Em vários países da 
região o isbn é de caráter obrigatório, (ver normas nos anexos).

O custo do transporte internacional do livro na região é, em muitos casos muito alto, supe-
rior ao que se aplica na exportação de outros produtos. A eliminação ou perda da vigência 
real de alguns sistemas que davam um tratamento especial ao livro (tarifas postais redu-
zidas, sobretudo devido à passagem dos serviços postais ao setor privado), transformou o 
transporte numa barreira importante para a circulação regional do livro. Em alguns países, 
as entidades gremiais da indústria conseguiram obter tarifas preferenciais de exportação 
(por volume), um exemplo que deve ser seguido em todos os casos. Da mesma forma, tra-
tamentos preferenciais para o setor livreiro, como a eliminação ou a redução do imposto 
da indústria e do comércio ou do imposto predial, podem transformar-se em estímulos 
para o investimento local neste campo, especialmente nos lugares onde não exista investi-
mento privado no setor.

53

54

As livrarias, sobretudo as pequenas e médias, contribuem de forma especial para manter 
a diversidade da oferta bibliográfica, mas sofrem devido ao espaço reduzido dos locais de 
venda, que geralmente fazem parte de negócios comerciais mais gerais. Por outro lado, 
estão concentradas nas principais cidades de cada país, enquanto a maioria das municipa-
lidades não possui livrarias. Uma política de incentivo à criação de livrarias pode incluir 
isenções de impostos nacionais e locais por períodos fixos e mecanismos para melhorar 
suas tecnologias e suas práticas comerciais. Além do mais, as livrarias podem desempenhar 
uma função cultural muito relevante nas localidades, como lugares para a apresentação de 
livros, a formação de clubes de leitores e outros mecanismos similares. Em muitos luga-
res, nos quais o investimento privado não encontra estímulos para investir na criação de 
livrarias, é factível utilizar infraestruturas públicas (bibliotecas, casas de cultura, etcétera) 
como livrarias. Em alguns países, o modelo de criação de livrarias e pontos de venda, por 
iniciativa estatal, deram muito bons resultados. Tal é o caso, por exemplo, das experiências 
mexicana e venezuelana.

55

(Fim das notas dos artigos 53, 54 e 55)
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Artigo 53. Os governos adotarão o estándar internacional iso 2108, e suas sucessivas       
atualizações, para a identificação de livros e produtos relacionados que estejam à disposi-
ção do público em geral. O Sistema Internacional Padronizado de Identificação de Livros, 
isbn, será incorporado de maneira obrigatória nos livros e nos catálogos de divulgação da 
oferta disponível da produção nacional editorial e nas listas das licitações públicas nacio-
nais e internacionais.

Parágrafo 1. O Ministério da Cultura ou o equivalente e as entidades nacionais responsá-
veis das normas técnicas do isbn farão um seguimento aos sistemas de identificação e as 
normas estandarizadas que possam surgir para o entorno digital em relação com a ativi-
dade editorial.

Parágrafo 2. O Ministério da Cultura ou o equivalente promoverá o acesso aos livreiros e 
aos distribuidores à base de dados isbn.

Artigo 54. O governo, através do Ministério da Cultura ou o equivalente e em conjunto 
com as autoridades locais, promoverá a criação e o desenvolvimento de livrarias e de orga-
nizações de distribuição de livros.

Artigo 55. O Ministério da Cultura promoverá mecanismos de fomento das livrarias, que 
podem incluir a cessão de espaços públicos, o apoio a atividades de divulgação da leitura e 
o livro e outros estímulos e a regulação das compras públicas para facilitar a participação 
das livrarias.

Artigo 56. O governo, através do Ministério da Cultura ou o equivalente gestionará acor-
dos para obter tarifas postais e fretes de transporte preferenciais para o livro e promoverá 
a exoneração de impostos regionais ou locais (de indústria e comércio ou outros) nos âm-
bitos territoriais respectivos para as livrarias e distribuidoras. 
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A determinação de um preço fixo ou um preço único para o livro faz parte de uma longa 
tradição comercial na Europa, desde o século xix, que foi harmonizada com o Direito Co-
munitário. Na Ibero-América, existem normas relativas ao tema na Espanha, no México, 
na Argentina e em Portugal. Na Espanha o preço fixo rege desde 1975, a norma vigente está 
incluída no Capítulo 4 da Lei 10 del 2007. A Lei indica o regime jurídico do livro que deve 
ter isbn e estabelece a obrigatoriedade de se ter um preço de venda ao público igual para 
todos os estabelecimentos comerciais. Estão excluídos os livros antigos ou esgotados, os ar-
tísticos, os usados e os textos escolares. A Lei determina que o livreiro ou o varejista poderá 
aplicar preço inferiores ao da venda ao público, aos livros editados ou importados depois 
de transcorridos dois anos a partir da última edição, sempre que tenham sido oferecidos 
pelos mesmos durante um período mínimo de seis meses. A oferta e a exposição destes li-
vros deverá realizar-se separadamente, e com suficiente clareza da dos livros sujeitos a pre-
ço fixo. As exceções contempladas pela Lei permitem fixar um desconto máximo de 10% 
no dia do livro ou nas feiras do livro. Nas exposições do livro, sempre que o determinem 
suas entidades organizadoras, quando estas pertençam ao setor da edição ou comerciali-
zação poderão ter um 10% de desconto. Quando o consumidor final forem as bibliotecas 
arquivos, os centros escolares ou universitarios, será possível oferecer até 15% de desconto 
do preço fixo. Em Portugal o Decreto-Lei 176 de 1996 é uma lei que exclusivamente regula 
o preço fixo. 

Os minoristas podem estabelecer preços de venda inferiores a 90%, uma vez passados 
18 meses a partir da edição ou importação. As aquisições de bibliotecas, entes escolares, 
instituições de utilidade pública e de todas as que promovem ações de fomento ao livro 
e ao autor português, podem beneficiar-se de um desconto máximo de 20%. Ficam 
isentos da obrigação de venda a preço fixo: a) Os manuais e livros auxiliares de ensino 
básico e secundário; c) Os livros esgotados; d) Os livros descatalogados; e) As assi-
naturas em fase de prepublicação. 2. Se considera como descatalogado pelo editor ou 
importador (para fins desta Lei), o livro que não conste no último catálogo por um ou 
outro publicado, ou quando tal fato seja comunicado por escrito à rede de minoristas, 
desde que tenham transcorrido 18 meses a partir da data da edição ou da importação.

Na Argentina a Lei que regula o preço fixo é a Lei 25.542 de “Defesa da Atividade Livreira 
ou de Preço Uniforme de Venda ao Público” nos seus 11 primeiros artigos.

Os descontos ao pvp (preço de venda ao público) poderão ser os seguintes: a) De até 
dez por cento (10%) do pvp, para as vendas realizadas durante feiras, dias e sema-
nas consagradas ao livro, declaradas de interesse público pela autoridade competente, 
dentro do âmbito geográfico no qual ocorra a atividade, ou quando a venda se realize 
a bibliotecas e/ou centros de documentação, ou a instituições culturais e de bem pú-
blico sem fins de lucro. b) De até cinquenta por cento (50%) quando os comprado-
res sejam do Ministério da Educação, da Comissão Nacional de Bibliotecas Populares                
(conabip), e de outros organismos públicos, que realizem compras para serem distri-
buídas de forma gratuita a instituições educativas, culturais e científicas, ou a pessoas 
de escassos recursos. Em tal caso, os exemplares deverão levar por escrito a constância 
de que sua venda é proibida.

57
Nota do artigo 57  
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Artigo 57. As editoras ou os importadores de livros destinados ao mercado nacional estão 
obrigados a estabelecer um preço fixo de venda ao público. O editor ou o importador fixa-
rá livremente o preço de venda ao público, o qual regerá como preço fixo por um período 
de tempo determinado, em todas as operações do comércio varejo do livro no território 
nacional. O Governo Nacional regulamentará a forma de funcionamento do preço fixo, o 
período de vigência e indicará as exceções para a aplicação.

Artigo 58. As feiras do livro internacionais, regionais ou municipais terão o apoio das 
autoridades nacionais, estatais ou municipais e poderão ser declaradas zonas francas tem-
porais.

Parágrafo: O governo promoverá a participação dos editores, dos livreiros, dos agentes 
literários e dos autores nas feiras do livro, assim como a assistência dos compradores es-
trangeiros às feiras nacionais do livro.
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Ficam isentos do pvp: a) Os livros editados em número limitado para um público 
restrito, numerados correlativamente e de qualidade formal; b) Os livros artísticos, en-
tendendo por tais os editados total ou parcialmente através de métodos artesanais ou 
artísticos; c) Os livros antigos e de coleção; d) Os livros usados; e) Os livros que tenham 
ficado fora de catálogo por decisão do editor; f) Os livros importados a preço de saldo, 
sempre que tenham sido postos a saldo previamente no seu país de origem pelo editor, 
de acordo com as disposições legais vigentes no mesmo; g) As vendas prévias que se 
façam para custear a edição de um determinado livro. Para colocar em saldo um título, 
o editor, importador ou representante deverá retirá-lo do seu catálogo e resgatar os 
exemplares em existência com seus clientes, ou esperar 180 dias a partir da retirada do 
catálogo para colocá-los como saldo. No momento de descatalogar, cada editor deverá 
comunicá-lo aos seus clientes. O importador representante não poderá colocar como 
saldo os livros do fundo editorial que representa, antes dos dezoito meses de tê-los 
lançado ao mercado. Os livreiros e demais minoristas poderão colocar como saldo os 
livros não vendidos, depois de dezoito meses de tê-los comprado, mesmo quando o 
editor os mantenha no catálogo, sem colocá-los como saldo, mas não deverá realizar 
publicidade de dita liquidação fora do estabelecimento.

No México as disposições que estabelecem e regulam o preço fixo estão expressas na Lei de 
Fomento à Leitura e ao Livro de Julio de 2008. A denominação do preço fixo no México é: 
Preço Único de Venda ao Público e se regula no Capítulo 6, no Regulamento da Lei e nos 
Lineamentos.

A vigência estabelecida pela Lei é de dezoito meses contados a partir da data da edição 
ou da importação do livro em questão. Para tais efeitos, se considerará como data de 
edição aquela que apareça no colofão do livro, e como data de importação a correspon-
dente à respectiva solicitação de importação. Os vendedores de livros no varejo pode-
rão alienar os livros a um preço diferente do preço único de venda ao público, quando 
se trate de edições ou de importações efetuadas com mais de dezoito meses anteriores 
à venda, ou bem, quando sejam livros antigos, usados, descatalogados, esgotados ou ar-
tesanais. Para efeito do dito anteriormente, se entenderá por: i. Livro esgotado: aquele 
que seu editor ou importador deixou de ter em existência; ii. Livro antigo: aquele que 
foi produzido com anterioridade ao ano de 1900; iii. Livro artesanal: Exemplar único 
ou com uma tiragem não superior a trezentos exemplares, cuja produção se realiza, 
toda ou em partes, sem a intervenção de processos industriais; iv. Livro descataloga-
do: aquele que ficou fora dos catálogos de reimpressão do editor ou do importador, e           
v. Livro usado: aquele que se encontra no comércio depois de ter sido adquirido por 
um primeiro consumidor.

Se recomenda a adoção de uma política de preço fixo, sobretudo para apoiar a conserva-
ção das livrarias como meios de sustentar uma produção bibliográfica diversa e ampla. 
O mecanismo é o da fixação do preço por parte do editor ou do importador e posterior 
manutenção durante um período, de pelo menos, dezoito (18) meses. Na adoção desta po-
lítica, os governos devem definir temas como quantias máximas de desconto; tratamento 
das compras públicas com destino a bibliotecas e dotações escolares; política para com os 

Nota do artigo 57 (continuação)
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Nota do artigo 57 (continuação)
textos escolares; e outras exceções à aplicação (livros raros e antigos, descontos na feira, 
etcétera). Nos países nos quais a importação representa uma proporção muito alta dos 
livros vendidos, é necessário estabelecer uma regulamentação adequada para evitar distor-
sões nos mercados, especialmente quando se importem livros exclusivamente para atender 
bibliotecas ou entidades educativas.

(Fim da nota do artigo 57)
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Notas dos artigos 59, 60, 61 e 62
O acesso ao crédito é uma das variáveis mais importantes para o desenvolvimento em-
presarial do setor. Dado que as livrarias são geralmente estabelecimentos comerciais pe-
quenos e médios, o acesso ao crédito dificulta-se, principalmente, devido às exigências 
de garantias reais por parte dos intermediários financeiros. Garantir condições de acesso 
preferencial aos fundos estatais de garantia de crédito é uma ferramenta que fará crescer a 
atividade livreira.

Este artigo está alinhado com os artigos: 21.7, 28, 41, 50 e 64.7.

A tarefa do agente literário é praticamente inexistente na região, exceto para os autores 
reconhecidos que possuem representação em reconhecidas firmas que operam dentro do 
mercado internacional. Uma das ferramentas que fortalecerá a circulação do livro a nível 
local, nacional e internacional é a do agente literário. Por isso mesmo, estender a isenção 
tributária de renda, por um período determinado para as pessoas jurídicas que ingressem 
a esta atividade, contribuirá em grande medida para os propósitos da Lei. 

59

60

62

O degrau más frágil do mundo empresarial do livro é o das livrarias, um importante inter-
mediário cultural. Atrair o investimento para o setor deve ser um dos objetivos prioritários 
da política pública. Nessa medida, a isenção do imposto de renda, durante um período de-
terminado de tempo, para os novos emprendimentos será um estímulo significativo para 
o setor.

61

(Fim das notas dos artigos 59, 60, 61 e 62)
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Artigo 59. O Governo Nacional promoverá condições preferenciais de acesso dos livreiros 
e distribuidores aos fundos de garantia de crédito.

Artigo 60. O Governo Nacional, através das entidades competentes, desenvolverá progra-
mas de formação especializados para os agentes literários, livreiros e distribuidores, em 
particular, dirigidos a promover a aplicação de novas tecnologias.

Artigo 61. As livrarias e os distribuidores de livros, constituídos como pessoas jurídicas, 
estarão isentos do imposto de renda. O Governo Nacional regulamentará as condições, 
porcentagens e a duração destas isenções.

Artigo 62. As agências literárias, constituídas como pessoa jurídica, estarão isentas do im-
posto de renda. O Governo Nacional regulamentará as condições, porcentagens e a dura-
ção desta isenção.
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A política pública de leitura possui dois eixos fundamentais: a formação de leitores e o 
acesso social à leitura e ao livro. A formação de leitores desenvolve-se no âmbito do Mi-
nistério da Educação, mas muitas das políticas do Ministério da Cultura ou o equivalente, 
e do Ministério que tenha sob sua responsabilidade as comunicações e as tecnologias da 
informação contribuem a elas. O acesso amplo e democrático à leitura possui como instru-
mento fundamental o sistema de bibliotecas públicas, o qual encontra-se normalmente no 
âmbito dos Ministérios da Cultura e cada vez mais, a existência de uma infraestrutura ade-
quada de comunicações, que corresponde a um Ministério de Comunicações ou de Tecno-
logia. É por esta razão que a política de leitura deve ser desenvolvida de forma coordenada 
pelos ministérios da Cultura e da Educação, num primeiro momento, mas com o apoio do 
Ministério da Comunicação e das Tecnologias e de outros que possam ser relevantes.

O Conselho Nacional da Leitura, do Livro e das Bibliotecas foi criado com o propósito de 
abrir um espaço para que o Estado convoque diversas instituições públicas relacionadas 
com os distintos assuntos vinculados com a leitura, com o livro e com as bibliotecas, as-
sim como para a sociedade civil organizada, para que conjuntamente, sugiram elementos 
fundamentais para a definição e para o acompanhamento das políticas públicas que dão 
sentido a esta Lei. Inicialmente, trata-se de funções de assessoria, mas em alguns casos, as 
necessidades são obrigatórias, como por exemplo, definir o Plano Nacional para o Fomen-
to da Leitura, do Livro e das Bibliotecas e apresentá-lo como proposta ao Governo, o qual 
decidirá a respeito; mas não poderá estabelecer um plano sem debatê-lo no Conselho. Es-
tas funções de assessoria e a capacidade de propor políticas no campo da Lei não possuem 
nenhum tipo de limitação quanto aos temas que podem abordar.

Notas dos artigos 63 e 64
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64

(Fim das notas dos artigos 63 e 64)
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Título v
Das autoridades 

Capítulo i
Ministérios de Educação e Cultura ou o equivalente em cada país.

Artigo 63. Os Ministérios de Educação e Cultura ou o equivalente são os responsáveis pela 
execução da Política Nacional de Fomento da Leitura, do Livro e das Bibliotecas. Para isso, 
agirão em coordenação com as demais instâncias nacionais, regionais e locais encarregadas 
das políticas educativas, científicas, industriais, tributárias e fiscais que afetem este setor.

Capítulo ii
Conselho Nacional da Leitura, do Livro e das Bibliotecas

Artigo 64. Cria-se o Conselho Nacional da Leitura, do Livro e das Bibliotecas como orga-
nismo assessor do Estado na aplicação da Política Nacional de Fomento da Leitura, do Li-
vro e das Bibliotecas. O Conselho estará ligado ao Ministério da Cultura e terá as seguintes 
funções:

1. Assessorar ao governo na execução e regulamentação da presente Lei.

2. Pactar e coordenar as ações do Estado, do setor privado e da comunidade para conse-
guir os objetivos da Lei.

3. Participar na definição da Política Nacional de Fomento à leitura e propor periódica-
mente ao Governo Nacional o Plano Nacional para o Fomento da Leitura, do Livro e 
das Bibliotecas.

4. Recomendar critérios e regras para as ações de fomento à atividade editorial e das bi-
bliotecas, e para a aprovação de ajudas a atividades de fomento.

5. Propor as políticas e os procedimentos para o desenvolvimento das coleções das biblio-
tecas e para a compra de obras contando com recursos de ordem nacional, e coordenar 
com as autoridades regionais as políticas e normas para a aquisição de obras contando 
com seus recursos.

 



Modelo de lei para o fomento da leitura, do livro e das bibliotecas 64

Nota do artigo 65

Na formação do Conselho Nacional da Leitura, do Livro e das Bibliotecas, além da partici-
pação das entidades estatais de ordem nacional, se recomenda a inclusão de dois represen-
tantes do setor nos níveis regional ou local, pois é uma forma de dar participação às regiões 
nas decisões do Conselho e na recomendação das políticas. 
Em relação à representação do setor privado, é recomendável buscar a participação de 
todos os setores envolvidos, de maneira que, tanto as grandes empresas do setor como os 
pequenos e os médios editores e livreiros estejam representados dentro do mesmo. As for-
mas de ter acesso à representação podem ser muito diversas e, em muitos casos, o número 
de membros deverá ampliar-se e dentro do possível, serem escolhidos ou designados pelos 
seus grêmios ou associações. Localmente, deverão resolver-se temas como a inexistência 
de associações ou a existência de mais de uma. Uma forma de garantir essa representação 
pode ser através da determinação do período dos representantes do setor privado. 
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(Fim da nota do artigo 65)
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6. Assessorar às autoridades competentes na definição e desenvolvimento das políticas 
que permitam cumprir as metas desta Lei.

7. Propor às autoridades educativas competentes ações para a formação dos profissionais 
do livro, os professores e os bibliotecários, assim como as medidas para a capacitação 
técnica do pessoal vinculado à atividade editorial e às bibliotecas.

8. Fazer acompanhamento e avaliação, assim como promover a avaliação externa, do de-
senvolvimento da Política Nacional de Fomento da Leitura, do Livro e das Bibliotecas 
e apresentar relatórios periódicos sobre seu avanço.

9. Promover acordos para obter tarifas postais e fretes de transporte preferenciais.

10. Promover a exoneração de impostos regionais ou locais de indústria e de comércio ou 
outros, a editores, livreiros e bibliotecas nos âmbitos territoriais respectivos.

11. Impulsionar a identificação de boas práticas e sua divulgação.

Artigo 65. O Conselho Nacional da Leitura, do Livro e das Bibliotecas estará formado pe-
los seguintes membros:

1. O Ministro da Cultura ou seu substituto.

2. O Ministro da Educação ou seu substituto.

3. O Ministro de Indústria e Comércio ou seu substituto.

4. Um representante do Ministério de Comunicações e Tecnologia.

5. O Diretor da Biblioteca Nacional.

6. O Diretor do Livro do Ministério da Cultura ou do Instituto Nacional do Livro.

7. Um representante das associações de autores e criadores de obras literárias ou                       
artísticas.

8. Dois representantes dos editores, designados pelo seu grêmio.

9. Um representante dos livreiros, designado pelo seu grêmio.
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A Lei recomenda a criação de um fundo único nacional, seguindo para isso os proce-
dimentos legais apropriados em cada país. A regulamentação do Fundo, seu nome, suas 
incumbências e seus recursos devem ser ajustados cuidadosamente às estruturas orçamen-
tárias e administrativas nacionais. 

O Fundo deve receber uma entrada orçamentária anual para financiar suas principais ati-
vidades e pode receber doações e legados. No caso de projetos que gerem alguma forma de 
recuperação de ingressos, determina-se que estes sejam reintegrados ao Fundo e possam 
ser usados para o desenvolvimento de programas. No entanto, isto não é possível em todos 
os países, e portanto, este artigo deve ajustar-se à regulamentação nacional para o controle 
de fundos públicos. Quanto às doações e legados pode dar-se o caso de que se incluam 
ativos que produzam ingressos, assim, estes ingressos podem ser atribuídos aos projetos 
de fomento.

Notas dos artigos 66 e 67
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(Fim das notas dos artigos 66 e 67)
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10. Um representante dos distribuidores, designado pelo seu grêmio.

11. O responsável das bibliotecas públicas.

12. O responsável da rede de bibliotecas escolares.

13. Um representante das editoras universitárias.

14. Um representante das Organizações Não-Governamentais dedicadas ao fomento da 
leitura e das bibliotecas.

15. O Diretor do escritório de Direito Autoral.

16. Dois representantes da educação e da cultura de caráter regional.

Parágrafo: O Governo Nacional regulamentará a eleição dos representantes ao Conselho 
e indicará a entidade oficial que o presida e que asumiria a Secretaria, especificando os 
critérios, mecanismos e periodicidade de eleição dos representantes dos distintos setores.

Título vi
Do Fundo Nacional para o Fomento da Leitura, do Livro e das         
Bibliotecas

Capítulo único

Artigo 66. Para apoiar as políticas de fomento estabelecidas nesta Lei, cria-se o Fundo Na-
cional para o Fomento da Leitura, do Livro e das Bibliotecas, que será administrado pelo 
Ministério da Cultura ou o equivalente, segundo a regulamentação que expeça o governo 
para tal efeito.

Artigo 67. O Fundo Nacional para o Fomento da Leitura, do Livro e das Bibliotecas será 
financiado com ajudas anuais do Orçamento Geral da Nação, doações e legados, e com o 
rendimento e recuperação das suas operações, se existirem.

Artigo 68. O Governo Nacional, prévio conceito do Conselho Nacional da Leitura, do Li-
vro e das Bibliotecas, definirá as políticas do Fundo.
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Nota do artigo 69

(Fim da nota do artigo 69) 

É importante que todos os apoios do Fundo sejam divulgados publicamente, desde a con-
vocatória até a aprovação, para manter a transparência e a credibilidade do mesmo.
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Artigo 69. Os recursos do Fundo poderão atribuir-se através de concursos abertos e públi-
cos para financiar total ou parcialmente atividades de promoção como:

1. Investigações sobre as práticas de leitura, a produção e a circulação do livro e das bi-
bliotecas, assim como sobre o impacto da leitura e do livro na cultura e na economia e 
sobre o efeito das políticas de promoção do livro. 

2. Projetos de fomento da leitura e da escrita.

3. Participação de editores em co-edições nacionais e internacionais.

4. Realização de congressos, foros, oficinas e outros eventos de promoção da leitura, das 
bibliotecas e da produção e circulação do livro.

5. Criação de obras de autores nacionais para a publicação em qualquer formato.

6. Tradução de obras de autores nacionais a outras línguas.

7. Publicações de obras de interesse nacional e regional.

8. Programas e atividades de apoio às livrarias e a sua função cultural.

Título vii
Das incumbências institucionais

Capítulo i
Ministério da Cultura ou o equivalente em cada país

Artigo 70. Para os efeitos desta Lei, são incumbências do Ministério da Cultura:

1. Executar o Plano Nacional para o Fomento da Leitura, do Livro e das Bibliotecas no 
que corresponda, e coordenar e verificar a execução do mesmo no que se refere a outras 
entidades públicas e privadas e às entidades territoriais.

2. Definir e executar a política estatal no referente à Rede de Bibliotecas Públicas. 
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Notas dos artigos 70 e 71

(Fim das notas dos artigos 70 e 71)

A principal incumbência do Ministério de Educação é conseguir fazer com que o ensino 
da leitura e da escrita tenha uma qualidade que permita não só a aprendizagem das com-
petências básicas aos estudantes nestes campos, mas o fortalecimento e o desenvolvimento 
de habilidades e capacidades para a leitura complexa e crítica, e a superação do analfabe-
tismo funcional existente. Isto exige que o livro e a leitura (em seus diferentes formatos) 
continuem tendo um papel central em todos os níveis educativos. Para isso, são essenciais 
as bibliotecas escolares, que permitam a presença constante de coleções em múltiplos for-
matos e, portanto, que atendam o desenvolvimento das diferentes formas de leitura que 
hoje são de grande importância: a leitura intensa e detida favorecida pelo livro, a consulta 
ágil e rápida incentivada pelos materiais da rede, etcétera. Apesar de que é importante que 
a escola incentive o uso das bibliotecas públicas pelos alunos, e transforme estes em usuá-
rios habituais e permanentes delas, esta tarefa não deve estabelecer-se como substituta do 
desenvolvimento de boas bibliotecas em todas as escolas.

71

Entre as incumbências do Ministério da Cultura está a de desenvolver um programa con-
tínuo de dotação para as bibliotecas públicas que permita fazer com que as coleções se 
mantenham atualizadas. É muito importante que as políticas de dotação atendam as neces-
sidades e os requerimentos particulares de cada região ou municipalidade do país.

70.5.
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3. Dirigir e coordenar a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.

4. Orientar os planos e programas sobre criação, fomento e fortalecimento das bibliotecas 
públicas e os serviços que através delas são prestados.

5. Desenvolver o programa de dotação bibliográfica da Rede de Bibliotecas Públicas de 
maneira contínua e permanente, destinando os recursos suficientes e sem prejuízo das 
aquisições mínimas que de acordo com outras leis vigentes deva fazer o Estado com 
destino à Rede de Bibliotecas Públicas.

6. Promover a recuperação, conservação e difusão do patrimônio bibliográfico nacional.

Capítulo ii
Ministério da Educação

Artigo 71. Para os efeitos desta Lei, são incumbências do Ministério da Educação:

1. Orientar a aprendizagem da leitura e da escrita, promover o desenvolvimento destas 
competências em todos os níveis educativos e estimular o uso das bibliotecas escolares 
e públicas por parte da comunidade escolar.

2. Dirigir a política estatal de bibliotecas escolares e buscar sua coordenação com a polí-
tica de bibliotecas públicas.

3. Orientar os planos e programas sobre criação, fomento e fortalecimento das bibliotecas 
escolares.

4. Desenvolver e financiar programas de dotação bibliográfica permanente das bibliote-
cas escolares e das de sala de aula.

5. Promover a criação de conteúdos apropriados para o uso no sistema escolar, em dife-
rentes suportes.

6. Executar programas de formação de responsáveis de bibliotecas escolares.

7. Desenvolver programas de formação de professores nas áreas da leitura e da escrita.

8. Promover o uso das bibliotecas públicas pelas comunidades educativas do país.
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Nota do artigo 72

(Fim da nota do artigo 72)

Como já se indicou em várias partes, a política nacional não pode desenvolver-se de forma 
eficiente sem uma adequada coordenação com as políticas das entidades territoriais, as 
quais contam com diversos graus de autonomia para a definição de suas próprias políticas. 
Neste artigo são resumidas as funções mínimas que devem desempenhar para que a políti-
ca da leitura, do livro e das bibliotecas compreenda todos os níveis do Estado. Uma gestão 
por parte das entidades territoriais facilitará o cumprimento dos objetivos do presente 
Modelo de Lei: o acesso ao livro até o último cantinho de cada país.
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Capítulo iii 
Entidades territoriais

Artigo 72. Para os efeitos desta Lei, as entidades territoriais terão as seguintes funções:

1. Promover, no âmbito da sua jurisdição e de suas incumbências, a execução do Plano 
Nacional de Fomento da Leitura, do Livro e das Bibliotecas e do Sistema Nacional de 
Bibliotecas, além de estabelecer acordos com as entidades nacionais para a realização 
de ações conjuntas.

2. Administrar e gestionar as bibliotecas públicas e escolares sob sua responsabilidade, 
seguindo os lineamentos e princípios desta Lei e procurando a coordenação entre elas.

3. Atribuir recursos orçamentários para a operação e funcionamento apropriados das re-
des de bibliotecas públicas e escolares no âmbito da sua jurisdição, assim como para a 
dotação destas, quando for de sua responsabilidade.

4. Promover no âmbito de sua jurisdição, a adoção de incentivos tributários e apoios eco-
nômicos que contribuam para o fortalecimento da produção e da circulação do livro, 
além da manutenção da infraestrutura das bibliotecas que fazem parte do Sistema Na-
cional de Bibliotecas Públicas.

Capítulo iv
Do Ministério de Comunicações e da Tecnologia

Artigo 73. No que se refere a esta Lei, é incumbência do Ministério de Comunicações e 
Tecnologia promover o acesso dos leitores e das bibliotecas à internet e apoiar os progra-
mas que permitam a todas as escolas e suas bibliotecas, assim como a todas as bibliotecas 
públicas, terem conexões adequadas à rede.
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A reprodução de obras protegidas pelo direito autoral para uso privado, facilitada cada 
vez mais pela dinâmica do desenvolvimento tecnológico, transformou-se numa prática 
generalizada que atinge os direitos dos autores e editores, que observam como suas obras 
são reproduzidas massivamente para uso pessoal, sem que eles possam obter nenhuma 
remuneração pelo uso das mesmas. Se não forem tomadas medidas necessárias, dita situa-
ção certamente se agravará no entorno digital, causando um dano econômico ainda maior 
para as indústrias protegidas pelo direito autoral. Para paliar estes efeitos negativos, muitas 
legislações no mundo já estabeleceram uma compensação para a cópia privada de obras 
protegidas. 
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Nota do artigo 74

(Fim da nota do artigo 74)
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Título viii
Disposições finais

Artigo 74. Compensação equitativa por cópia privada:

1. A reprodução realizada exclusivamente para uso privado, através de aparelhos 
ou instrumentos técnicos não tipográficos, de obras divulgadas na forma de li-
vros ou publicações, ou as que se assimilem regulamentarmente, originará uma 
remuneração equitativa e única a favor dos titulares de direitos sobre as men-
cionadas obras: autores, editores e outros titulares. Dita remuneração servirá 
para compensar os benefícios que se deixam de receber por razão desta moda-
lidade de reprodução.

2. A remuneração equitativa a qual se refere o numeral 1, será determinada em 
função dos equipamentos, aparelhos, suportes e materiais idôneos para realizar 
dita reprodução, tanto analógica como digital, que sejam fabricados no territó-
rio nacional ou adquiridos fora para sua distribuição comercial ou utilização 
dentro do território. Estarão obrigados a pagar a compensação os fabricantes 
no território nacional, assim como os adquiridores fora do território, para sua 
distribuição comercial ou utilização dentro deste, dos equipamentos, aparelhos 
e suportes materiais que para tal efeito se determinem no regulamento. O Go-
verno Nacional regulamentará também a forma de arrecadação e de distribui-
ção da compensação por reproduções análogas e digitais para uso privado, da 
mesma forma que as tarifas a serem aplicadas.

3. A arrecadação da compensação se fará efetiva através da sociedade de gestão 
coletiva dos direitos autorais das obras mencionadas no numeral 1, estabelecida 
ou que para tal efeito se estabeleça no país.

Artigo 75. A presente Lei será regulamentada pelo Governo Nacional, prévio con-
ceito do Conselho Nacional da Leitura, do Livro e das Bibliotecas.
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Anexo i
Materiais sujeitos ao depósito legal, disposições e leis

Argentina

Lei 11.723 de propriedade intelectual entre os artigos 30 e 64 estabelece o depósito 
legal. Se regulamenta pelos decretos 41.233/34 e 3.079/57. As publicações sujeitas 
ao depósito legal que chegam à Biblioteca Nacional compreendem: “Livros, par-
tituras, música gravada, mapas, postais, cartazes, lâminas e algumas publicações 
periódicas. Para as pinturas, arquiteturas, esculturas, etcétera, o depósito consistirá 
num croqui ou fotografia do original, com as indicações suplementarres que per-
mitam identificá-las. Para os filmes cinematográficos, o depósito consistirá numa 
relação do argumento, diálogos, fotografias e cenários das principais cenas. A Bi-
blioteca Nacional age como Registro Nacional. No Registro Nacional de Proprieda-
de Intelectual, o editor das obras compreendidas no artigo 1 deverá depositar três 
exemplares completos de toda a obra publicada, dentro dos três meses seguintes ao 
seu aparecimento. Se a edição for de luxo ou não exceder a 10 exemplares, bastará 
depositar um exemplar. O mesmo termo e condições regerão para as obras impres-
sas no país estrangeiro, que tiverem editor na República, e se contará a partir do 
primeiro dia de colocar-se à venda no território argentino”.

Bolívia (Estado Plurinacional de)

Decreto Supremo 28598 de 19 de janeiro de 2006, estabelece o depósito legal. Os 
materiais sujeitos ao depósito legal na Bolívia estão divididos em quatro grandes 
grupos: “a) Documentos Textuais: são aqueles que transmitem a informação atra-
vés do texto escrito em qualquer tipo de suporte, apresentada em folhas, fólios sol-
tos, formando cadernos ou livros. Segundo o procedimento manual ou mecânico 
de escrita, serão manuscritos, datilografados, impressos, digitais. São documentos 
textuais: anuários, boletins, diários, folhetos, scripts de cine, scripts literários, fo-
lhas soltas, livros, literatura não convencional (semipublicada o de autores inde-
pendentes), memórias, microformas, partituras, revistas e outros. b) Documentos 
Gráficos: são aqueles nos quais a informação se encontra representada por figuras, 
signos e linhas. Não costumam formar livros nem cadernos, mas folhas soltas. Se 
dividem nos seguintes grupos: Grupo N° 1: cartazes, diagramas, diapositivas, de-
senhos técnicos, fotografias, estereografias, lâminas, postais e outros. Grupo N° 2: 
atlas geográfico de Bolívia (texto ou cd-rom), cartografia temática, mapas temá-
ticos, mapas e planos, material aerofotogramétrico, material cartográfico, material 
cadastral, material didático com base em cartografia, material geodésico, material 
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topográfico, ortofotomapas, produtos cartográficos com base em imagens satelitais, 
trabalhos topográficos com fins cartográficos e outros. c) Documentos Sonoros, 
Audiovisuais e Eletrônicos: São aqueles que transmitem a informação através do 
som, da combinação da imagem e do som e aqueles, para cuja leitura é necessá-
rio a intermediação de uma máquina leitora. Correspondem a esta classificação: 
cassetes, cd-Audio, cd-rom, dvd, vcd, svcd, disquetes, microfichas, microfilmes, 
vídeos, publicações mistas e outros. d) Documentos e Imagens em Movimento: são 
aqueles que registram as imagens em movimento, acompanhadas ou não de uma 
banda sonora, independentemente do suporte, e do sistema utilizado para fixá-las. 
Na Bolívia os impressores ou autores que, sem acudirem a imprentas, publiquem 
documentos textuais e gráficos entregarão cinco exemplares de cada documento. 
Os impressores de documentos cartográficos depositarão no Instituto Geográfico 
Militar dois exemplares de cada documento. Os produtores de documentos sono-
ros, audiovisuais e eletrônicos entregarão cinco exemplares de cada documento. Os 
produtores executivos depositarão um exemplar de cada documento de imagens 
em movimento e terão à disposição um prazo de seis meses para efetuar o respec-
tivo depósito a partir da data que se outorga o número do depósito legal na Funda-
ção Cinemateca Boliviana”.

Brasil

Lei N° 10994 de 14 de dezembro de 2004, estabelece que o material sujeito ao depó-
sito Legal é o seguinte: “todas as obras (...) resultante de qualquer processo técnico 
de produção, e que se destinem à distribuição gratuita ou à venda, tais como, livros, 
jornais e outras publicações periódicas, separatas, atas e cartas geográficas, ma-
pas, partituras musicais, programa de espetáculos, catálogo de exposições, cartazes, 
postais, literatura de cordel, gravuras, fonogramas e videogramas, microformas e 
outras formas. (...) A exigência estabelecida na lei é depositar, na instituições espe-
cíficas, um ou mais exemplares, de todas as publicações, produzidas por qualquer 
meio ou processo, para distribuição gratuita ou venda”.

Chile

A Lei do depósito legal foi ditada em outubro de 1925 e, atualmente, esta norma-
tiva se encontra dentro da Lei 19.733 sobre liberdades de opinião e informação e 
exercício do jornalismo, publicada no Diário Oficial com data de 6 de junnho de 
2001. Seus artigos 13 e 14 determinam o funcionamento do depósito legal. Os ma-
teriais sujeitos a depósito legal são: “Todo impresso, gravação sonora ou produção 
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audiovisual ou eletrônica realizados no país e destinados à comercialização. No 
caso dos impressos devem ser enviados 15 exemplares; quanto às gravações sono-
ras, produções audiovisuais ou eletrônicas, 2 exemplares de cada uma. No caso das 
publicações periódicas podem ser assinados convênios para estabelecer modalida-
des de depósito legal misto, substituindo alguns exemplares por microfilmes e/ou 
suportes eletrônicos. Das publicações impressas nas regiões, quatro dos exemplares 
deverão ser depositados na biblioteca pública da região”.

Colômbia

O Artigo 28 da Lei 1379 de 2010, pela qual se organiza a Rede Nacional de Biblio-
tecas Públicas e se ditam outras disposições, estabelece que: “O depósito legal é um 
mecanismo que permite a aquisição, o registro, a preservação e a disponibilidade 
do patrimônio bibliográfico e documental, e que tem como fim preservar a me-
mória cultural e acrescentar e garantir o acesso ao Patrimônio Cultural da Nação. 
Possui um caráter de interesse público ao fazer possível que qualquer pessoa possa 
ter acesso a este”. De igual maneira, o Artigo 27 define que o “Patrimônio Bibliográ-
fico e Documental da Nação é toda obra ou conjunto de obras ou documentos, em 
qualquer suporte, que inclui as coleções recebidas pelo depósito legal e toda obra 
que se considere herança e memória, ou que contribua para a construção da iden-
tidade da Nação na sua diversidade. Inclui livros, folhetos e manuscritos, microfor-
mas, material gráfico, cartográfico, seriado, sonoro, musical, audiovisual, recursos 
eletrônicos, entre outros”. De igual maneira o Artigo 7 da Lei 44 de 1993 de direito 
autoral, estabelece aqueles que devem cumprir com o depósito legal: “O editor, o 
produtor de obras audiovisuais, o produtor fonográfico e videogravador, estabele-
cidos no país, de toda obra impressa, obra audiovisual, fonograma ou videograma, 
ou o importador de livros, fonogramas ou videogramas que circulem na Colômbia, 
deverá cumprir, dentro dos 60 dias hábeis seguintes a sua publicação, transmissão 
pública, reprodução ou importação, com o depósito legal das mesmas perante as 
entidades e na quantidade definida no regulamento que para tais efeitos o Go-
verno Nacional expedirá.” Por sua vez, o Decreto 460 de 1995, em concordância 
com a Lei 44 de 1993, estabelece no Artigo 23 o que deve entender-se por: Obras 
Impressas, Fonogramas, Obra Audiovisual, Software e Bases de Dados, com o fim 
de definir o material sujeito ao depósito legal; no Artigo 25 establece-se a maneira 
pela qual deve realizar-se o depósito legal: “a. Tratando-se de obras impressas de 
caráter monográfico, publicações seriadas, material cartográfico, material gráfico, 
microformas, suporte lógico (software), música ou arquivo de dados legível por 
máquina, entre outros. O editor deverá entregar dois (2) exemplares à Bibliote-
ca Nacional da Colômbia, um (1) exemplar à Biblioteca do Congresso e um (1) 
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exemplar à Biblioteca da Universidade Nacional da Colômbia. Se a obra foi editada 
em lugar diferente ao Estado de Cundinamarca, deverá além do mais, entregar-se 
outro exemplar à Biblioteca Estatal onde o editor tenha assento principal; b. Se a 
obra impressa de caráter monográfico é uma edição de alto valor comercial como 
os livros arte, o editor estará isento do depósito legal em tiragens inferiores a 100 
exemplares. Nas tiragens de 100 a 500 exemplares, deverá entregar um (1) exem-
plar à Biblioteca Nacional da Colômbia, e de 500 ou mais, dois (2) exemplares à 
Biblioteca Nacional da Colômbia; c. Tratando-se de obras impressas importadas, 
o importador estará obrigado a depositar um exemplar na Biblioteca Nacional da 
Colômbia; d. Tratando-se de obras audiovisuais, o produtor, videogravador ou im-
portador, segundo o caso, deverá entregar um exemplar à Biblioteca Nacional da 
Colômbia; e. Tratando-se de fonogramas, o produtor fonográfico ou importador, 
segundo o caso, deverá entregar um exemplar à Biblioteca Nacional da Colômbia”.
Em relação à incumbência do Diretor de la Biblioteca Nacional, o Artigo 30 dita 
que “poderá estabelecer, mediante resolución motivada, exigências especiais para 
algumas categorias de obras ou produções sujeitas ao Depósito Legal, ou reduzir 
ou ampliar o número de exemplares a serem entregados, bem como contratar com 
outras pesso as ou entidades quando for necessário por motivos de preservação e 
conservação, sempre e quando não ocasione ao depositante condições financeiras 
ou práti cas difíceis de cumprir”. Em relação com a responsabilidade da Câmara do 
Livro sobre o depósito legal, o Artigo 31 estabelece que além de ser “responsável por 
levar o Número Internacional Padronizado para identificação de Livros ou isbn 
na Colômbia, deverá entregar trimestralmente à Biblioteca Nacional da Colômbia, 
uma lista das obras inscritas durante esse lapso.” Finalmente, com o fim de “buscar 
a melhor conservação das obras e produções depositadas, atualizando-as de acordo 
com as tecnologias existentes” o Artigo 32 estabelece que “a Biblioteca Nacional da 
Colômbia poderá efetuar uma reprodução dos exemplares ali entregados”.

Costa Rica

Lei 6683 de direitos autorais e direitos conexos de 14 de novembro de 1982 (arti-
go 106), Lei 32 de Imprenta de 1902 e suas reformas, artigo 6. Artigo 106: “Toda 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada responsável de reproduzir uma obra 
por meios impressos, magnéticos, eletrônicos, eletromagnéticos ou qualquer outro, 
deverá depositar, durante os oito dias seguintes à publicação, um exemplar de tal 
reprodução nas: bibliotecas da Universidade Estatal à Distância, Universidade da 
Costa Rica, Universidade Nacional, Assembleia Legislativa, Biblioteca Nacional, do 
Ministério da Justiça e Graça, a Direção Geral do Arquivo Nacional, o Instituto 
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Tecnológico da Costa Rica e o Registro Nacional de Direitos Autorais e Direitos 
Conexos”.
 

Cuba

O Decreto 265 de 20 de maio de 1999 sobre o depósito legal na Biblioteca Nacional 
José Martí, designa a Biblioteca José Martí (La Habana) e a Biblioteca Elvira Cape 
(Santiago de Cuba) como centros depositários bibliográficos do país. Os materiais 
sujeitos ao depósito legal são: “Livros, folhetos, folhas soltas, (prospectos, almana-
ques, catálogos de exposições, programas, separatas, guias telefônicas). Publicações 
seriadas: (revistas, jornais, anuários, séries monografias numeradas, boletins), ma-
teriais cartográficos: (atlas, diagramas, globos, imagens de controle remoto, ma-
pas, modelos em relevo, perfis, planos, seções de mapas, guias turísticos, plaquetas). 
Obras musicais impressas: (partituras, partes, páginas de música, temas de música), 
gravações sonoras: (discos, discos compactos, cassetes), materiais gráficos: (carta-
zes, diapositivas de artes exlibris, fotografias de caráter históricos e cultural, cartões 
postais), microformas originais: (microfichas, microformas), edições fac-símiles, 
edições Braille, publicações em suporte digital: (disquetes, discos óticos, cd-rom) e 
vídeos educacionais, culturais, históricos, artísticos e informativos”. O artigo 4.- es-
tabelece que: “Toda pessoa natural ou jurídica que edite ou esteja envolvida com a 
edição de uma obra publicada no território nacional, independentemente de quem 
conserve os direitos de edição e da língua na qual se publique estará obrigada a 
enviar com caráter gratuito e sem custo de remissão, três exemplares à Biblioteca 
Nacional José Martí, dois exemplares à Biblioteca Elvira Cape, dois exemplares à 
Biblioteca Pública provincial onde radique a editora, departamento de edição, im-
prenta ou entidade onde se produz a obra, tendo ditas bibliotecas a responsabili-
dade da conservação, compilação e publicação da bibliografia. Este envio deve ser    
realizado num prazo não superior a 30 dias seguintes à data da terminação da obra”.

Equador

A Lei do Livro de 2006 publicada no Registro oficial N°277 de 24 de maio de 2006 
estabelece que o editor tem a obrigação de entregar três exemplares de cada um dos 
livros impressos, às instituições públicas que determine o regulamento.
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El Salvador

O Decreto 808, A Lei do livro, no artigo 15.- estabelece que: “Para efeitos do de-
pósito legal de cada edição, se enviarão cinco exemplares à Biblioteca Nacional, à 
Universidade de El Salvador e à Assembléia Legislativa”.

Espanha

Atualmente, o depósito legal se rege pela Lei 23/2011, de 29 de julho de 2011, a 
qual está ao amparo dos artigos 149.2 e 149.1.31.a da Constituição Espanhola. O 
artigo 4 desta Lei indica que são objeto do depósito legal: “1. (...) todo tipo de pu-
blicações, produzidas ou editadas na Espanha, por qualquer procedimento de pro-
dução, edição ou difusão, e distribuídas ou comunicadas em qualquer suporte ou 
por qualquer meio, palpável ou impalpável. 2. Em todo caso, e sem prejuízo do 
disposto no parágrafo anterior, se considerarão objeto do depósito legal as edições, 
reedições, versões, edições paralelas e atualizações das publicações de signos, sinais, 
escritos, sons ou mensagens de qualquer natureza, incluídas as produções sonoras, 
audiovisuais, e os recursos multimídia e eletrônicos. 3. O depósito legal compreen-
derá os seguintes tipos de publicações e recursos, ou a combinação de vários deles 
formando uma unidade: a) livros e folhetos em papel, qualquer que seja sua forma 
de impressão e estejam ou não destinados à venda, b) folhas impressas com fins 
de difusão que não constituam propaganda essencialmente comercial, c) recursos 
continuados tais como publicações seriadas, revistas, anuários, memórias, diários, 
e recursos integráveis, como as folhas soltas atualizáveis, d) partituras, e) estam-
pas originais realizadas com qualquer técnica, f) fotografias editadas, g) lâminas, 
cromos, naipes, postais e cartões de felicitação, h) cartazes anunciadores e publici-
tários, i) mapas, planos, atlas, cartas marinhas, aeronáuticas e celestes, j) livros de 
texto de Educação Infantil, Primária, Secundária obrigatória, Segundo grau e dos 
de ensino de Formação Profissional, k) documentos sonoros, l) documentos audio-
visuais, m) microformas, n) documentos eletrônicos em qualquer suporte, que o 
estado da técnica permita em cada momento, e que não sejam acessíveis livremente 
através da Internet, ñ) páginas web fixáveis ou registráveis cujo conteúdo possa 
variar no tempo e seja suscetível de ser copiado em um momento dado, o) cópia 
nova dos documentos íntegros, na versão original, de todo filme cinematográfico, 
documental ou de ficção, realizada por um produtor com domicílio, residência ou 
estabelecimento permanente no território espanhol e um exemplar do material 
publicitário correspondente.”
Em quanto à conservação, o artigo 10, numeral 4, indica que “A Biblioteca Nacio-
nal da Espanha é centro de conservação de, pelo menos: a) dois exemplares das 
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primeiras edições, reedições de livros, folhetos e recursos multimídia nos quais, 
pelo menos um dos suportes seja em papel, b) um exemplar de cada uma das en-
cadernações, no caso de existir diversas encadernações de uma mesma edição, c) 
dois exemplares de partituras, revistas, diários e todo tipo de recursos continuados, 
assim como de mapas, planos, atlas, ou similares, d) um exemplar dos boletins ofi-
ciais que não estejam disponíveis na rede, e) um exemplar dos livros de texto de 
Educação Infantil, Primária, Secundária obrigatória, Segundo grau e dos de ensino 
de Formação Profissional, f) um exemplar dos livros de bibliófilo, entendendo por 
tais os editados em número limitado para um público restrito, numerados correla-
tivamente e de alta qualidade formal, g) um exemplar dos livros artísticos, enten-
dendo por tais, os editados total ou parcialmente através de métodos artesãos para 
a reprodução de obras artísticas, os que incluam estampas originais (ilustrações 
executadas de forma direta ou manual), ou aqueles nos quais se tenham utilizado 
encadernações de artesanato, h) um exemplar das estampas originais realizadas 
com qualquer técnica, i) um exemplar das fotografias editadas, j) um exemplar das 
gravações sonoras, k) um exemplar dos documentos audiovisuais, l) um exemplar 
das publicações eletrônicas. No caso dos suportes de vídeo, se for realizada uma 
edição para a venda e outra para o aluguel, se realizará o depósito do exemplar 
para a venda, m) uma cópia dos arquivos correspondentes dos documentos eletrô-
nicos sem suporte físico palpável suscetíveis de serem descarregados em entornos 
autosuficientes, n) um exemplar de microformas, e ñ) um exemplar dos postais das 
paisagens e cidades”.

Guatemala

Decreto No. 9 da Assembleia Constituinte, Lei de emissão do pensamento de 26 
de abril de 1966. Toda publicação que seja realizada por guatemaltecos, no país 
ou no estrangeiro e/ou estrangeiros que escrevam sobre a Guatemala. O artigo 6.- 
Estabelece que: “os proprietários de estabelecimentos tipográficos e litográficos, 
ou seus representantes legais, têm a obrigação de remeter um exemplar de cada 
uma das obras não periódicas que editem, às seguintes dependências: Ministério 
de Governação, Arquivo Geral do Governo, Biblioteca do Congresso da República, 
Biblioteca Nacional, Direção Geral de Estatística, Universidade de São Carlos da 
Guatemala e Arquivo da Tipografia Nacional”.
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Honduras

No Decreto Nº 6, na Lei de emissão de pensamento de 1958, no artigo 19.- “se 
estabelece a obrigatoriedade de enviar três exemplares dos títulos impressos à Bi-
blioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, na sua coleção hondurenha, resguarda o 
acervo bibliográfico nacional no que respeita a livros. Documentos tais como gaze-
tas, revistas, jornais, etcétera, são preservados no Arquivo Nacional”.

México

Decreto de 23 de julho de 1991, pelo qual dispõe-se a obrigação dos editores e 
produtores de materiais bibliográficos e documentais, de entregarem exemplares 
de suas obras à Bibliotecas Nacional e à Biblioteca do Congresso da União. O ma-
terial sujeito ao depósito legal no México consta de: “Exemplares de livros, folhetos, 
revistas, jornais, mapas, partituras musicais, cartazes e de outros materiais impres-
sos de conteúdo cultural, científico e técnico, microfilmes, diapositivas, discos, dis-
quetes, áudio e videocassetes e, de outros materiais audiovisuais e eletrônicos que 
contenham informação das características indicadas no inciso anterior. Todos os 
editores e produtores de materiais bibliográficos e documentais, estão obrigados a 
contribuir à integração do patrimônio cultural da Nação. Esta obrigação se cumpre 
com a entrega de exemplares de cada uma das edições e produções de suas obras, à 
Biblioteca Nacional e à Biblioteca do Congresso da União”.

Nicarágua

A Lei 394 de 18 de julho 2001 foi declarada inconstitucional em todas suas par-
tes. Atualmente se trabalha na sua reforma e rege a Lei de pensamento. “Materiais 
bibliográficos, gráficos e cartográficos, gravações sonoras, materiais audiovisuais, 
suportes informáticos. Dos quais se devem entregar três exemplares à Biblioteca 
Nacional Rubén Darío e dois exemplares à Biblioteca da Assembleia Nacional Ja-
vier Avilés. Os cinco exemplares se entregarão no Registro de depósito legal que se 
encarregará da sua distribuição”.

Panamá

O artigo 92 da Lei 47 de 1946, Orgânica de Educação, com as adições e modifica-
ções introduzidas pela Lei 34 de 1995, no artigo 151.- estabelece que: “Toda im-
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prenta na República está na obrigação de enviar à Biblioteca Nacional e às bibliote-
cas públicas estabelecidas no lugar onde dita imprenta radique, dois exemplares de 
cada folheto, livro, jornal ou folha solta que publique a cada uma delas, dentro dos 
três (3) dias seguintes a sua publicação”.

Paraguai

A Lei 1180 de 1985 que dispõe a entrega de obras nacionais, públicas ou privadas e 
das instituições nacionais, sem cargo, à Biblioteca Nacional; A Lei 1328 de direitos 
autorais de 1998 e a Lei 24 de 1991 de fomento do livro estabelece a sanção ao não 
cumprimento desta obrigação. O artigo 1.- da Lei 1180 estabelece que: “As editoras 
nacionais, públicas e privadas e as instituições estatais, entregarão sem ônus à Bi-
blioteca Nacional dependente do Ministério da Educação e Culto, cinco exempla-
res de cada uma das obras editadas já sejam livros, revistas, folhetos ou jornais, que 
ficarão em custódia e para uso do público em geral”.

Peru

Lei Nº 26095, Lei do depósito legal na bnp de 20 de dezembro de 1997, modifica-
da pela Lei Nº 28377 de 10 de novembro de 2004. O decreto supremo 017-98 ED 
aprova a Regulamentação do depósito legal em bnp. “Livros, folhetos ou documen-
tos similares; publicações periódicas; material especial (cd, fitas magnéticas, dvd, 
cassetes, etcétera); programas de rádio e televisão que tenham caráter informativo 
e de opinião ou conteúdo cultural, científico, histórico, cívico, patriótico, geográfico 
ou educacional. O número de exemplares de materiais bibliográficos e especiais a 
serem depositados em cada caso é o seguinte: a) 3 (três) exemplares de cada um dos 
livros, folhetos, enciclopédias, dicionários, guias e outros documentos similares, b) 
1 (um) exemplar quando se trate de edições de luxo ou daqueles cuja tiragem seja 
inferior a 1000 exemplares. Para tais efeitos se considerará que a condição de “Edi-
ção de Luxo” corresponde às características físicas da obra com base à qualidade do 
papel (superior a papel bond de 75 gramos), a qualidade das ilustrações, a encader-
nação rígida e cujo conteúdo informativo seja especial, c) 2 (dois) exemplares de 
cada uma das publicações periódicas, d) 1 (um) exemplar de cada item de material 
especial indicado no artigo 5 do presente regulamento”.
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Portugal

Decreto Lei 74/82, de 3 de março, Decreto Lei 362/86, de 28 de outubro. O depósi-
to legal é necessário para as obras impressas ou publicadas em qualquer parte do 
país, qualquer que seja sua natureza e seu sistema reprodutivo, ou impressos no es-
trangeiro por um editor domiciliado em Portugal, inclusive as teses de mestrado e 
doutorado de trabalho, resumo, estudos, teses e outros trabalhos relacionados com 
a carreira dos professores universitários e politécnicos. Devem ser depositadas 11 
cópias de cada publicação, com exceção das edições de até 100 cópias, edições de 
luxo de até 300 cópias, teses e equivalentes, documentos cartográficos e iconográ-
ficos e reimpressões e das obras publicadas há menos de 1 ano, das que só requer 
um ou mais exemplares.

República Dominicana

Lei sobre Direito de Autor Nº 65-00 de 21 de agosto de 2000. Os materiais sujeitos 
ao depósito legal são: “Produção escrita, gráfica, impressa jornalística ou não e em 
qualquer formato, publicações sonoras, partituras, eletrônicas, audiovisuais, artes 
plásticas, mapas, croqui, planos, programas de computador, fonografias, emissões 
de radiodifusão que sejam geradas no país com fins comerciais”. O artigo 82.- esta-
belece que: “As características dos exemplares a serem depositados de acordo com 
o gênero ou natureza da obra, serão como segue: 1. Nas obras publicadas de forma 
impressa, três exemplares da edição. 2. Nas obras não publicadas, mas fixadas de 
forma gráfica, um exemplar reproduzido por qualquer meio ou procedimento que 
permita o acesso visual. 3. Nas obras musicais, com ou sem letra, uma cópia da par-
titura ou do meio de expressão utilizado e, no caso, do texto da letra. 4. Nas obras 
audiovisuais, tantas fotografias como cenas principais tenha a produção, conjunta-
mente com um resumo do argumento. 5. Nas obras de artes plásticas e nas de arte 
aplicado, tantas fotografias como sejam necessárias para sua identificação. 6. Nas 
fotografias, uma reprodução da obra. 7. Nas obras dramáticas, dramático-musicais 
ou outras de natureza análoga, um jogo de fotografias dos principais movimentos 
ou cenas, de ter sido representada publicamente; ou, no caso e a juízo do solicitante, 
um suporte sonoro ou audiovisual que contenha a fixação. 8. Nas obras de arquite-
tura, engenharia, mapas, croqui e outras obras de natureza semelhante, uma cópia 
dos planos ou um jogo das fotografias que permita identificar os seus elementos 
essenciais. 9. Nas coleções e compilações, um exemplar que contenha a seleção das 
obras recopiladas. 10. Nas bases eletrônicas de dados, uma descrição do conteúdo, 
especialmente das obras, fatos ou dados reunidos, assim como qualquer outra ca-
racterística que permita diferenciá-las de outras obras de igual natureza. 11. Nos 
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programas de computador, uma descrição das funções, assim como qualquer outra 
característica que permita diferenciá-los de outras obras de igual natureza. O Escri-
tório Nacional de Direito Autoral poderá requerer dos autores ou dos titulares de 
direitos, a informação necessária que permita o acesso à sequência de instruções do 
programa, contida num suporte magnético, nos casos de arbitragem submetidos ao 
Escritório ou por mandato judicial. 12. Nas interpretações ou execuções artísticas 
fixadas, uma reprodução da fixação sonora ou audiovisual. 13. Nas produções fo-
nográficas, uma reprodução do fonograma. 14. Nas emissões de radiodifusão que 
tenham sido fixadas, uma reprodução da fixação sonora ou audiovisual”.

Uruguai

Lei N° 13.835 (artigos 191-193) de 1971, complementada pelo Decreto Regula-
mentar N° 694 / 1971. Livros, folhetos, publicações periódicas, memórias, boletins, 
códigos, recompilação e registros de leis, catálogos, mapas, atlas, guias, editos, lâ-
minas, partituras musicais, álbuns e em geral, todo impresso em exemplares múlti-
plos. O artigo 191.- dita que: “Estabelece-se aos efeitos do disposto na Lei N° 2.239, 
de 14 de julho de 1893, que os proprietários ou arrendatários de escritórios gráficos 
particulares, mimeográficos e similares, assim como as imprentas do Estado, esta-
rão sujeitos ao depósito legal obrigatório e gratuito de exemplares dos impressos 
que realizem, de acordo com as seguintes condições: A) 3 (três) exemplares de cada 
um dos seguintes impressos, um dos quais deverá entregar-se à Biblioteca do Poder 
Legislativo: livros, folhetos, revistas, jornais, memórias, boletins, códigos, recompi-
lação e registros de leis, catálogos de exposições e bibliográficos, mapas, atlas e car-
tas geográficas, guias de qualquer natureza e cadernos de arte. B) 1 (um) exemplar 
dos demais impressos, tais como: manifestos, proclamas, editos, estampas, cartões, 
postais, cartazes, almanaques, cartazes, fotografias, partituras musicais, lâminas, 
cartões de felicitação ilustradas, álbuns para coleções e suas figuritas, programas de 
espetáculos, listas de votações, estatutos, catálogos de mercadorias, listas de preços, 
naipes, prospectos, estatísticas e, em geral, todo impresso produzido em exemplares 
múltiplos, qualquer que seja o método utilizado. Não serão objeto da obrigação de 
constituir depósito, os impressos de caráter social, tais como os cartões de visita, 
convites e participações de atos de caráter social, de caráter privado e os impressos 
de escritório”.
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Venezuela (República Bolivariana de)

A Lei do depósito legal do 3 de setembro de 1993 derroga a Lei anterior com data 
de 27 de julho de 1979. De igual maneira existe o Regulamento da Lei do depósito 
legal no Instituto Autônomo Biblioteca Nacional de 1997 que estabelece: Artículo 
3°: “Toda obra, produto ou produção de caráter científico, literário, artístico, técni-
co, comercial e industrial será objeto de depósito legal, e a título enunciativo po-
dem ser: A. Produções bibliográficas: livros, folhetos, literatura não convencional, 
revistas, periódicos (diários, imprensa), boletins, impressos e qualquer publicação 
periódica. B. Produções não bibliográficas impressas em papel ou outro material 
análogo: fólios soltos, prospectos de interesse público, produções musicais (partitu-
ras), mapas, planos, desenhos de todo tipo e gráficos, técnicos, industriais e comer-
ciais, lâminas, estampas, monogramas e logotipos, cartões, postais, cartazes, vistas 
e retratos destinados à venda para distribuí-los ao público em geral e outros. C. 
Produções não bibliográficas fixadas no material audiovisual e nos fonogramas: 
discos compactos, discos gramofônicos, fitas magnetofônicas, cd rom, fotografias, 
diapositivas, obras audiovisuais fixadas em videogramas, obras cinematográficas, 
gravações eletromagnéticas de imagens e de sons, emissões de rádio e televisão 
fixadas em suportes sonoros ou audiovisuais; e em geral, as impressões e gravações 
obtidas por procedimentos ou sistemas mecânicos, químicos, eletromagnéticos ou 
outros que se utilizem na atualidade ou no futuro”.
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Anexo ii 
Normatividade do isbn 

Argentina

Lei N°22.399 de 11 de fevereiro de 1981. “Artigo 1° - Todo livro editado na Repú-
blica Argentina deverá levar impresso o número do Sistema Internacional Padro-
nizado para identificação de Livros (isbn-International Standard Book Number). 
Para tais efeitos da presente Lei se entenderá por livro o determinado no artigo 21, 
inciso a) da Lei N° 20.380”.

Bolívia (Estado Plurinacional de)

Não conta com normatividade legal para o uso do isbn.

Brasil

Lei N°10.753 de 30 de outubro de 2003. “Artigo 6. Na edição de livros, é obrigatória 
a adoção do Número Internacional Padronizado, bem como a ficha de catalogação 
para publicação. Parágrafo único. O número referido no caput deste artigo constará 
da quarta capa do livro impresso”.

Chile

A Lei N°19.227 de 10 de julho de 1993, no título ii: Do Fomento do Livro e da Lei-
tura, artigo 8. Estabelece que: Sem prejuízo do disposto nos artigos 3° e 4° da Lei N° 
16.643 e 55 da Lei N° 17.336, em todo livro impresso no país se deixará constância 
do Número Internacional Padronizado de Identificação do livro (isbn), que figura-
rá num registro público sob a responsabilidade da entidade pública ou privada que 
represente ao International Standard Book Number.
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Colômbia

A Lei N° 98 de 1993, por meio da qual se ditam normas sobre a democratização e o 
fomento do livro colombiano no Capítulo iii: Do fornecimento de matérias primas 
e da produção no artigo 11. Estabelece que: “todo livro editado e impresso no país 
deverá levar registrado o Número Padronizado de Identificação Internacional do 
Livro, (isbn), outorgado pela Câmara Colombiana do Livro, sem o qual o editor 
não poderá invocar os beneficios desta Lei”.

Costa Rica

O Decreto 14377 C de 16 março 1983, no artigo 3. Estabelece que: “a partir da 
publicação do presente decreto, todo livro deverá consignar no reverso da capa o 
número isbn ou o número de livro, que lhe atribua a Direção Geral de Bibliotecas 
e a Biblioteca Nacional e cumprir com os trâmites que sobre o particular sejam 
estabelecidos”.

Cuba

A Resolução Ministerial N° 27 de 2000: Regulamento do Registro Nacional do isbn 
nas suas disposições gerais estabelece que: “artigo 1. O presente regulamento tem 
como objetivo regular a organização, funcionamento e as medidas que permitam 
o pleno alcance dos fins para os quais foi instituído o Registro Nacional do isbn, 
doravante Registro, dada a obrigatoriedade de cada um dos órgãos editores de ins-
crever-se no referido Registro, de acordo ao estipulado na Resolução N° 4, de 18 de 
janeiro de 1996, tal e como ficou modificada pela Resolução 45 com data de 14 de 
julho de 1997, ambas do Ministro da Cultura”. E artigo 8. “Estão obrigados a ins-
crever-se no Registro todos os órgãos editores que realizem publicações no país”.

Equador

A Lei do Livro de 2006 publicada no registro oficial N°277 de 24 de maio de 2006 
no Capítulo viii: Disposições Gerais estabelece que: “Primeira.- Em todo livro edi-
tado no Equador deverá constar o nome e sobrenome do autor, o lugar e data da 
impressão, o número da edição, o nome e domicílio do editor e impressor, código 
de barras com o Número Internacional Padronizado para identificação de Livros 
isbn, o título original, o ano e o registro de direito autoral”.
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El Salvador

A Lei para a Atribuição do Número Internacional Padronizado para a identificação 
de Livros de 11 de Dezembro de 2002 no Capítulo i, Disposições Gerais, artigo 1. 
Estabelece que: “por meio do isbn se catalogarão, uniformemente, todas as obras 
literárias e produções indicadas nesta Lei; para propiciar sua comercialização a ní-
vel nacional e internacional e, além do mais, será estabelecido um controle eficiente 
da produção bibliográfica nacional”. E no artigo 10. Estabelece que: “antes de iniciar 
a publicação de uma obra ou produção enumerada no artigo anterior, o autor ou 
editor deverá apresentar-se perante a Agência Nacional do isbn, para que lhe seja 
atribuído seu número. Os autores e editores que não façam uso do sistema isbn, 
não gozarão dos benefícios da presente Lei”.

Espanha

Lei 10/2007, de 22 de junho, da leitura, do livro e das bibliotecas. Estabelece no Ca-
pítulo iv: Regime jurídico do livro, artigo 8. Número internacional de livros e pu-
blicações seriadas, que: “1. O International Standard Book Number, número isbn, 
é o número criado internacionalmente para dotar a cada livro de um código nu-
mérico que o identifique, e que permite coordenar e normalizar a identificação de 
qualquer livro para localizá-lo e facilitar sua circulação no mercado, estimulando a 
cooperação dos fornecedores e usuários da informação bibliográfica que constitui 
seu objeto fundamental. 2. Na aplicação das recomendações e orientações interna-
cionais aprovadas pela Agência Internacional do isbn, O Ministério da Cultura é o 
órgão encarregado de desenvolver o sistema do isbn no nosso país, de acordo com 
os requisitos que regulamentarmente se estabeleçam e sem prejuízo das incumbên-
cias que tenham sido assumidas pelas comunidades autônomas”.

Guatemala

Não conta com normatividade legal para o uso do isbn.

Honduras

Não conta com normatividade legal para o uso do isbn.
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México

A Lei Federal do Direito de Autor, publicada no Diário Oficial da Federação no 
dia 24 de dezembro de 1996, e cuja última reforma é de 2003, no Capítulo ii: Do 
Contrato de Edição de Obra Literária, artigo 53. Estabelece que: “Os editores de-
vem fazer constar em forma e lugar visíveis das obras que publiquem, os seguintes 
dados: i. Nome, denominação ou razão social e domicílio do editor; ii. Ano da edi-
ção ou reimpressão; iii. Número ordinal que corresponde à edição ou reimpressão, 
quando isto seja possível, e iv. Número Internacional Padronizado de identificação 
do Livro (isbn)”. 

Nicarágua

A Ordem Administrativa N°01-2006 no Parágrafo iii.- estipula a obrigatoriedade 
do isbn: “Que para a Divulgação da Produção Editorial nicaraguense no mercado 
nacional e internacional, é necessária a identificação das obras editadas e impressas 
na República da Nicarágua, com uma numeração codificada conforme às normas 
estabelecidas pelo sistema isbn (International Standard Book Number) Número 
Internacional Padronizado para identificação de Livros”.

Panamá

O decreto N° 26 de 5 de Fevereiro de 1997, pelo qual se estabelece o uso do Sistema 
isbn (International Standard Book Number) Número Internacional Padronizado 
para identificação de Livros, publicado na Gazeta Oficial N° 23,225 de 15 de Feve-
reiro de 1997, no artigo 3.- estabelece, que: “Toda obra ou produção sujeita ao pre-
sente Decreto, deverá levar impresso o número isbn (International Standard Book 
Number) Número Internacional Padronizado para identificação de Livros que a 
identificará sempre, o qual consta de dez (10) dígitos divididos em quatro partes”.

Paraguai

Não conta com normatividade legal para o uso do isbn.
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Peru

A Lei do Livro, de Fomento da Criatividade Científica e Literária e do Hábito da 
Leitura, no Capítulo iii: Identificação do Livro, artigo 9.- Indicações Obrigatórias 
nas Publicações, estabelece que: “Todo livro ou produto editorial afim produzi-
do no país e reconhecido pela presente lei, deverá exibir de forma obrigatória as          
seguintes indicações: Numeral 8: Registro de isbn ou issn ou ism, segundo corres-
ponda”.

Portugal

Não conta com normatividade legal para o uso do isbn.

República Dominicana

A Lei 502-08 do Livro e das Bibliotecas. No capítulo viii / Disposições Gerais, ar-
tigo 53: Dados Obrigatórios em cada Livro e Produtos Editoriais Afins, estabelece 
que: “em todo livro e produtos editoriais afins impressos ou editados na República 
Dominicana, deve constar como mínimo os dados obrigatórios de que trata o ar-
tigo 111 da Lei 65-00 de 21 de agosto de 2000, e o número internacional norma-
lizado para livros ou International Standard Book Number (isbn) ou Número In-
ternacional Normalizado para Publicações Seriadas (issn), segundo corresponda”.

Uruguai

Não conta com normatividade legal para o uso do isbn.

Venezuela (República Bolivariana de)

O Decreto N° 2256 publicado na Gazeta Oficial Número 37688 de 13 de Maio de 
2003, mediante o qual se decreta de utilidade pública o uso do Sistema Internacio-
nal Normalizador para Livros (isbn), no artigo 1.- estabelece que: “se declara de 
utilidade pública o uso do Sistema Internacional Normalizador para Livros (isbn)”.
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Anexo iii
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Anexo iv 
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Anexo v
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