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Para advogado, reforma tributária pretende pacificar a questão dos provedores. Enquanto o 
governo e a Justiça não chegam a um consenso se sobre o serviço de provimento de acesso à 
Internet incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ou o Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza (ISS), a atividade continua sendo uma das únicas não tributadas no 
País. Recentemente, foi divulgada uma nova listagem para o ISS e, apesar dos provedores terem 
estados na pauta, acabaram sendo retirados e continuam sem a incidência de impostos.  

"Na verdade, por se tratar de um ?serviço de valor adicionado? (SVA), a Anatel resolveu criar esse 
sistema para não exterminar de vez os pequenos e médios provedores, respaldando-se na Norma 
004/95, Consulta Pública 417 e artigos 60 e 61 da Lei 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações). 
Já há diversas decisões a respeito, inclusive de tribunais superiores, mas a reforma tributária 
pretende pacificar essa questão", diz acreditar o advogado Omar Kaminski, do escritório Kaminski 
Advogados.  

O advogado Gustavo Müller Brigagão, explica que para o serviço ser tributado pelo ISS bastava a 
inclusão na lista, mas ele comenta que, mesmo assim, o problema não estaria resolvido. "Há 
empresas sendo cobradas por ISS e outras sendo cobradas pelo ICMS. Algumas pagam, outras 
brigam na Justiça. O ISS seria mais vantagem para as empresas, pois a alíquota é de apenas 5%, 
enquanto que o ICMS para serviços de comunicação, que é como alguns consideram a atividade, é 
de 25%. Mas há um acordo dos governos estaduais reduzindo essa alíquota de ICMS para 5%, 
levando em conta que o serviço utiliza um outro serviço de comunicação (telefone, tv a cabo, 
ondas) para poder prover o acesso", afirma o advogado.  

A decisão do ICMS está pendente no Superior Tribunal de Justiça (STJ), aguardando 
jurisprudência. A Segunda Turma entende que o provimento de acesso não é um serviço de 
comunicação, enquanto que a Primeira Turma entende que sim. A discussão deve terminar em 
breve na Primeira Seção do STJ e a situação das empresas pode piorar ou melhor daí por diante. 
"Dependendo da decisão, ainda que o provimento de acesso tivesse sido incluído no ISS teria que 
ser retirado, pois os serviços de comunicação, pela Constituição Federal, não podem ter incidência 
de ISS", afirma Brigagão.  

Operadoras de telecom  

As operadoras de telecomunicações que oferecem acesso em banda larga afirmam que o usuário 
de internet precisa contratar um provedor de acesso porque elas não prestam o serviço completo 
de conexão do usuário à rede. Mas segundo o empresário e técnico em informática em São Paulo, 
Horácio Belfort, isso é uma falácia. Testes técnicos realizados por ele demonstrariam que os 
provedores de acesso não participam de nenhuma etapa da conexão do usuário à internet.  

A experiência foi realizada por uma ferramenta chamada de "traceroute". É um comando, que 
pode ser utilizado em qualquer computador, que detecta por que linhas e computadores passa um 
determinado pacote de dados até chegar a outro computador. "Ao realizarmos o traceroute em 
um computador ligado a um serviço de banda larga (como Speedy, Vírtua ou TVA Acesso Rápido), 
poderemos constatar que todos os computadores entre a casa do usuário e o tronco central da 
internet (backbone) pertencem à operadora de telecomunicação dona do serviço ou a uma 
operadora de telecom de longa distância. Em nenhum momento os dados do usuário passam por 
computadores de um provedor de acesso", garante Belfort, que concluiu, dessa forma, que o 
provedor não tem nenhum papel na conexão. "Quem realiza o serviço todo é a operadora de 
telecomunicação, e o usuário está pagando duas vezes pelo acesso", esbraveja.  



Quem desejar saber mais sobre o assunto ou se juntar a outros usuários da Internet para lutar 
contra abusos cometidos por provedores, pode procurar a Associação Brasileira dos Usuários de 
Acesso Rápido (Abusar). O endereço eletrônico é www.abusar.org.br.  

Investimentos do Governo  

O secretário estadual do Rio de Janeiro de Ciência e Tecnologia, Fernando Peregrino, membro do 
Comitê Gestor da Internet (CGI), acredita que em breve os estados deverão investir cerca de R$ 
150 milhões no desenvolvimento da internet avançada, por meio de projetos científicos 
submetidos ao comitê. Segundo ele, em uma reunião na última semana com o ministro Roberto 
Amaral, governantes e também com o presidente da Fapesp, ficou acertada a questão da 
aplicação de recursos arrecadados com o registro de domínios (identidade na rede) da internet. 
Foi resolvido que os R$ 65 milhões de saldo depositados na Fapesp, que tanto causaram polêmica 
no meio político sobre seu destino no ano passado, serão acrescidos por contrapartida dos 
Estados e o saldo final irá gerir projetos estaduais.  

De acordo com Peregrino, a Fapesp arrecada de 30 a 40 mil reais por mês. "Esse fluxo de caixa 
positivo deve reverter para uma política de desenvolvimento da Internet, observando o critério 
federativo", comenta. Aguarda-se agora, segundo o secretário, a instalação do novo modelo de 
governança da internet no País para que a proposta possa ser discutida e finalizada, para que seja 
encaminhada ao Congresso.kicker: Anatel reluta em obrigar o setor a recolher tributos com receio 
de fechar pequenas empresas  
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