
 

CONSULTA N. º : 005/2002
PROCESSO N.º  : 24.051/02
CONSULENTE    : DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. 
ASSUNTO        :  NOTAS FISCAIS – IMPRESSÃO A LASER. 

EMENTA: DOCUMENTOS FISCAIS – IMPRESSÃO A LASER.  
 A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE DISCIPLINA A IMPRESSÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, ENTRE
ELES AS NOTAS E FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO RESTRINGE E/OU LIMITA A IMPRESSÃO OU
EMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO, DESDE QUE A NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL SEJA APOSTA POR
ESTABELECIMENTO GRÁFICO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS –
SEFIN, NOS TERMOS DO ARTIGO 28 DO DECRETO MUNICIPAL N. º 346, DE 10 DE MAIO DE 1996. 
  
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Professora Sofia Quint
de Souza, nº 167, Capoeiras, vem, com base no inciso I do artigo 1º da Portaria n. º 007/01, a esta
Comissão Municipal de Assuntos Tributários - COMAT, formular a seguinte CONSULTA TRIBUTÁRIA.
 
I - DOS FATOS
Pretende a consulente preencher os campos das notas fiscais de prestação de serviços por impressão a
laser. 
 
Nesse sentido, ressalta que as referidas notas virão pré-impressas da empresa gráfica, com numeração
tipográfica seqüencial em todas as suas vias.
Esclarece, ainda, que as notas fiscais serão impressas em duas vias idênticas, tendo em vista que não é
possível a utilização de carbono nas impressões a laser.
 
Por último, anexa um modelo de nota fiscal de prestação de serviços que pretende usar com a indicação
dos campos que serão preenchidos pelo processo solicitado.
  
II - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

I. Art. 22, § 2º da Lei Complementar n. º 007/97 - estabelece que as obrigações acessórias não instituídas
pela legislação tributária.
  
II. Art. 267 da Lei Complementar n. º 007/97 - estabelece a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal de
prestação de serviços, em modelo oficial, baixado pela SEFIN.
 
III. Decreto Municipal n. º 346/96 - regulamenta a emissão, escrituração e impressão de documentos
fiscais.
 
 

III - DA FUNDAMENTAÇÃO E RESPOSTA
A consulta versa, exclusivamente, sobre a possibilidade de se preencher os campos das notas fiscais de
prestação de serviços por processo de impressão a laser.
 
A matéria encontra-se disciplinada no artigo 267 da Lei Complementar n. º 007/97 e nas disposições do
Decreto Municipal n. º 346, de 10 de maio de 1996.
 
Antes, porém, de responder a questão formulada pela consulente, cabe-me tecer algumas considerações
iniciais acerca da natureza jurídica das obrigações acessórias, instituídas pela “legislação tributária” no
interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos municipais.
 
O Código Tributário Nacional – CTN, em seu artigo 115, diz que o fato gerador da obrigação acessória é
qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.
 
O artigo 96, do mesmo diploma, estabelece que a expressão “legislação tributária” compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo
ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
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Em que pese o argumento de que as obrigações acessórias não seriam obrigações, mas, como ensina
PAULO DE BARROS CARVALHO, “meros deveres instrumentais”, ante a ausência de um dever de natureza
patrimonial, a jurisprudência de nossos tribunais superiores tem se orientado no sentido de que as
obrigações acessórias podem ser instituídas através de atos administrativos, ou seja, por meio de
decretos, portarias, instruções normativas e outros, como se pode constatar da decisão do extinto
Tribunal Federal de Recursos – TFR, assim ementada:
 
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO E APROVEITAMENTO COMO
GARANTIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS COMPLEMENTARES DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
 
I. Nos termos dos artigos 96 a 100 do Código Tributário Nacional, as portarias ministeriais, em matéria
fiscal, constituem ato-regra da espécie “normas complementares”, que integram, com força de lei, a
legislação tributária, fonte de obrigações acessórias, objetivando prestações positivas ou negativas, nela
previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (CTN, art. 113, § 2º.).
 
II. “In casu”, a impetrante desistiu do Recurso Administrativo e ajuizou ação anulatória de lançamento
fiscal, sem cumprir, relativamente ao deposito efetuado, as exigências, as exigências da Portaria
Ministerial GB – 358/71, e do Decreto n. º 76.186/75, artigos 490, parágrafo único e 491 (RIR/75),
valendo-se de estabelecimento bancário não credenciado para lhe fornecer as garantias judiciais
necessárias.
 
III. Apelação desprovida. Sentença confirmada. ”
 
Tanto a impressão como o preenchimento das notas fiscais de prestação de serviços, não constituem
meras formalidades, desprovidas de qualquer finalidade e/ou objetivo, mas, sim, obrigações acessórias ou,
como sugere PAULO DE BARROS CARVALHO, in Curso de Direito Tributário – Saraiva, “deveres
instrumentais”, instituídos e exigidos no interesse da arrecadação ou fiscalização do imposto.
 
Segundo o artigo 267 da Lei Complementar n. º 007/97, os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISQN que prestarem serviços em valor superior a 1,2575 - Unidades Fiscais de
Referência – UFIRS, estão obrigados a registrar essas prestações em notas fiscais de modelo oficial, fixado
pela Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN.
 
Em seu § 3º, diz que as notas de serviços serão obrigatoriamente impressas e seus claros preenchidos a
manuscrito por decalque a carbono. 
 
Por outro lado, de acordo com o artigo 7º do Decreto Municipal n. º 346/96, que regulamenta a emissão,
escrituração e impressão de documentos fiscais, “os estabelecimentos que emitam nota fiscal de serviço
por processo mecanizado ou por computação eletrônica, poderão usar, independentemente de autorização
especial, jogos soltos ou formulários contínuos, inclusive as notas fiscais fatura de serviço, numerados
tipograficamente, desde que uma das vias seja copiada em ordem cronológica em copiador especial ou
reduzida em micro filme, que ficará a disposição do fisco.”
 
A cópia a que se refere o artigo 7º, que deverá ficar a disposição do fisco, poderá ser dispensada quando
as notas fiscais forem emitidas em jogos soltos ou formulários contínuos com numeração tipográfica
seguida, impressa apenas em uma das vias, desde que esse número seja repetido em outro local,
mecânica, datilograficamente ou por computação eletrônica, em toda as demais vias, por cópia a carbono.
 
Note-se que as disposições da legislação tributária que disciplinam a impressão de notas fiscais de serviço,
não autorizam a impressão de todo o documento fiscal, diga-se, seus campos e a numeração seqüencial,
mas, somente o preenchimento de seus campos, independentemente do processo a ser utilizado.
 
A numeração seqüencial gerada e introduzida por software aplicativo, não está autorizada pelo Município,
nem mesmo em regime especial, haja vista os controles exigidos para a sua liberação.
 
Nesse sentido, pode o contribuinte imprimir ou preencher os seus documentos fiscais por qualquer
processo, seja ele mecânico ou eletrônico, desde que a empresa gráfica credenciada forneça os
documentos fiscais em jogos soltos ou formulários contínuos com a “numeração seqüencial” devidamente
autorizada pela Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN.  
À vista do exposto respondo à consulta:
 
A legislação tributária que disciplina a impressão e a emissão de documentos fiscais, entre eles as notas e
faturas de prestação de serviços, não restringe e/ou limita a impressão ou emissão por qualquer processo,
desde que a numeração seqüencial seja aposta por estabelecimento gráfico devidamente autorizado pela
Secretaria Municipal de Finanças, nos termos do artigo 28 do Decreto Municipal n. º 346, de maio de 1996.
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Florianópolis, 02 de setembro de 2.002.
 
MARCELO LUZ FILOMENO
Fiscal de Tributos - Relator
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