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Nota	Técnica	sobre	a	legalidade	do	Contribuinte	pagar	pelo	Processamento	de	
Dados	das	obrigações	acessórias:	

Antes	 da	 introdução	 do	 sistema	 informatizados	 de	 emissão	 de	 Nota	 Fiscal	 Eletrônica,	 cabia	 ao	
contribuinte	as	seguintes	obrigações	acessórias:	

a)	 solicitar	a	AIDF	que	é	uma	“Autorização	para	Impressão	de	Documentos	Fiscais”	no	setor	tributário	
da	prefeitura	e	pagar	uma	tarifa	de	expediente	pela	solicitação;	

b)	 depois	contratar	os	serviços	gráficos	de	confecção	do	bloco	de	Nota	Fiscal	devidamente	numerado	
sequencialmente	e	pagando	a	gráfica	pelos	serviços;	

c)	 emitir	a	Nota	Fiscal	de	papel	para	o	 tomador	de	 serviço,	entregando	em	mãos	ou	pelo	correio,	
arcando	com	os	custos;	

d)	 enviar	 as	 copias	 das	 notas	 fiscais	 emitidas	 mensalmente	 ao	 contador	 para	 que	 fosse	 feita	 a	
escrituração	e	consequentemente	o	livro	fiscal	e	pagando	por	estes	serviços.	

e)	enviar	as	cópias	das	notas	fiscais	emitidas	mensalmente	para	prefeitura	para	que	o	setor	tributário	
autenticasse	as	notas	emitidas	(carimbando)	e	consequentemente	a	apuração	do	imposto	e	pagando	
pela	uma	tarifa	de	expediente	pela	autenticação	de	cada	nota.	

f)	os	referidos	blocos	de	Notas	Fiscais	deveriam	ser	guardados	pelo	contribuinte	pelo	prazo	mínimo	de	
05	 (cinco)	 anos,	 para	 permitir	 que	 o	 fisco	 exercesse	 seu	 poder	 fiscalizador	 sobre	 a	 legalidade	 e	
legitimidade	das	NFs	emitidas,	inclusive,	para	fins	de	autuação	nos	casos	irregulares,	e	pagando	pelo	
armazenamento,	correndo	ainda	riscos	de	deterioração	dos	blocos	ou	perdas	dos	mesmos.	

Com	o	sistema	informatizado	de	nota	fiscal	eletrônica	o	Município	passou	a	assumir	as	obrigações	
acessórias	do	contribuinte,	da	seguinte	forma:	

a)	 ao	 realizar	 o	 cadastro	 no	 sistema	 o	 contribuinte	 solicita	 automaticamente	 a	 autorização	 do	
Município	para	emitir	notas	fiscais,	procedimento	simples	e	rápido,	não	sendo	mais	necessário	ir	
ao	setor	tributário	do	Município	solicitar	a	AIDF,	não	pagando	mais	a	tarifa	de	expediente;	

b)	 dentro	 do	 sistema	 de	 nota	 fiscal	 eletrônica	 todas	 as	 notas	 são	 emitidas	 via	 web,	 sendo	
desnecessário	 o	 uso	de	blocos	 físicos,	 dispensando	o	 contribuinte	dos	 custos	 de	 confecção	dos	
mesmos;	

c)	 feita	as	emissões	das	notas	fiscais	dentro	do	sistema,	o	tomador	recebe	automaticamente	por	e-
mail	uma	via	desta	nota,	facilitando	a	conferência	dos	dados	pelo	tomador	e	liberando	o	prestador	
de	custos	com	correios	ou	outro	meio	de	deslocamento	para	entregar	a	via	do	tomador;	

d)	 com	o	sistema	de	Notas	fiscais	eletrônica	o	processo	de	escrituração	e	lançamento	do	livro	fiscal	é	
feito	de	forma	automática	(eletrônica),	prática	e	livre	de	possíveis	erros	de	um	lançamento	manual,	
eximindo	o	trabalho	do	contador	dessa	função,	permitindo	ainda	que	o	contador	tenha	acesso	a	
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essas	informações	a	nível	de	conferência	e	desobrigando	o	contribuinte	de	se	enviar	mensalmente	
as	notas	ao	contador;	

e)	 dentro	do	sistema	o	processo	de	autenticação	é	 feito	automaticamente	por	meio	de	certificado	
digital	 que	 garante	 a	 validade	 das	 notas	 ainda	 no	 processo	 de	 emissão,	 permitindo	 ao	 próprio	
contribuinte	 no	 final	 do	 mês	 gerar	 sua	 guia	 de	 recolhimento	 do	 imposto.	 Desobrigando	 o	
contribuinte	de	se	deslocar	mensalmente	até	o	setor	tributário	do	Município,	levando	as	notas	para	
autenticar	e	apuração	do	imposto	devido,	dispensando	o	contribuinte	dos	custos	de	autenticação;		

f)	 com	o	sistema	de	Nota	Fiscal	Eletrônica	todos	os	dados	lançados	são	armazenados	virtualmente	
em	nuvem,	garantindo	a	segurança	e	 integridade	das	 informações,	 facilitando	o	acesso	do	 fisco	
municipal,	liberando	o	contribuinte	da	responsabilidade	de	armazenar	e	proteger	fisicamente	esses	
dados.			

Com	a	introdução	dos	sistemas	informatizados	de	emissão	de	Nota	Fiscal,	os	Municípios	passaram	a	
subsidiar	os	contribuintes	em	todo	esse	processamento	de	dados,	assumindo	os	custos	dos	serviços	
citados	acima,	pagos	anteriormente	pelo	contribuinte	como	obrigação	acessória.		

Desta	forma,	os	municípios	trouxeram	para	si	uma	obrigação	que	sempre	foi	de	responsabilidade	do	
contribuinte,	o	que	os	 transformou	em	“provedores	de	 serviços	 tecnológicos”,	 “armazenadores	de	
informações	fiscais	dos	contribuintes”,	além	de	“fornecedores	de	hospedagem	de	dados	privados”.		

O simples fato de ter mudado os procedimentos das obrigações acessórias 
da forma física para eletrônica de: cadastrar no Município, emitir nota 
fiscal eletrônica, escrituração eletrônica, livro fiscal, envio de nota fiscal 
por e-mail, autenticação das notas fiscais eletronicamente e 
armazenamento dos dados, não desobriga o contribuinte de suas 
obrigações acessórias, necessárias para o cumprimento da obrigação 
Principal e nem pode transferir as suas responsabilidades para o ente 
público, por não ter previsão constitucional e nem infraconstitucional para 
que este subsidie o setor privado (contribuinte). 
 
Os	 contribuintes	 que	 emitem	Nota	 fiscal	 eletrônica	 de	 Produtos,	 do	 Estado	 (ICMS),	 contratam	um	
sistema	 emissor	 de	 NF	 no	mercado	 de	 empresas	 diversas,	 essas	 empresas	 também	 ofertam	 seus	
serviços	para	contribuintes	do	Município	(ISS),	que	permite	apenas	emitir	NF	e	recepcionar	um	arquivo	
XML	validado	pelo	Município,	sem	que	seja	feita	as	demais	funções,	por	um	preço	bem	superior	do	
que	o	do	sistema	contratado	pelo	o	Município.		

É	importante	destacar	que	no	caso	do	sistema	contratado	pelo	Município,	este	além	de	fazer	a	gestão	
tributária	 de	 todo	 o	 acervo	 Municipal	 de	 contribuintes,	 fará	 também	 o	 armazenamento	 das	
informações	e	por	fim	emitirá	as	NF-e.		

É	 pacifico	 o	 entendimento	 de	 que	 a	 responsabilidade	 pelo	 sistema	 de	 nota	 fiscal	 eletrônica	 é	 do	
contribuinte,	pois	 já	pagam	por	este	 serviço	em	todos	os	Estados	da	Federação	na	contratação	do	
sistema	emissor	de	nota	fiscal	do	Estado	(ICMS),	e	em	vários	Municípios	brasileiros	os	contribuintes	de	
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ISS	já	pagam	pelo	sistema	emissor	de	nota	Fiscal	eletrônica	há	mais	de	05	anos,	como	Anápolis-GO,	
São	Vicente-SP,	Praia	Grande-SP,	Novo	Hamburgo-RS	e	vários	outros.	

Permitir	a	contratação	de	sistemas	diversos	é	benéfico	apenas	para	as	empresas	de	sistemas	emissores	
de	nota	fiscal	eletrônica,	pois	cobram	do	contribuinte	e	realizam	apenas	uma	das	obrigações	acessórias	
citadas	 acimas,	 no	 caso	emitir	 as	NFeS,	 deixando	o	Município	 com	os	 custos	das	outras	05	 (cinco)	
obrigações	acessórias	que	deveriam	ser	de	responsabilidade	do	contribuinte,	como:	cadastramento	
eletrônico,	Validação	e	Autenticação	dos	dados,	processos	de	escrituração	e	lançamento	do	livro	fiscal	
de	forma	automática(eletrônica),	processo	de	autenticação	automatizado	e	por	meio	de	certificado	
digital,	armazenamento	e	hospedagens,	plataforma	de	serviços	e	ferramentas	de	uso	do	contribuinte.	
Desta	forma	o	contribuinte	não	cumpre	suas	obrigações	acessórias	na	sua	totalidade.	

Mas	o	que	precisa	ser	compreendido	pelo	contribuinte	é	que	a	contratação	de	um	simples	sistema	
emissor	 diferente	 do	 contratado	 pelo	 Município,	 não	 o	 atenderá	 em	 todas	 as	 suas	 demandas	 e	
necessidades,	sendo	assim	o	contribuinte	 irá	pagar	por	um	sistema	incompleto	e	 ineficiente,	tendo	
que	 recorrer	 ao	 Município	 em	 diversas	 situações,	 como	 por	 exemplo	 diante	 de	 um	 lançamento	
incorreto,	alteração	de	dados	cadastrais	ou	para	ter	acesso	a	livros	fiscais.		

	

Deveres	instrumentais	que	irão	facilitar	a	fiscalização	e	a	arrecadação	tributária:	

Ao	 contratar	 uma	empresa	no	mercado	de	 sistema	emissor	 de	Nota	 Fiscal	 eletrônica	 diferente	do	
sistema	do	Município,	além	do	disposto	anteriormente,	o	contribuinte	não	conseguirá	cumprir	suas	
obrigações	acessórias	e	dificultará	para	o	Município	efetuar	as	devidas	fiscalizações,	nos	termos	do	
art.	113,	§	2º	e	3º	do	CTN,	como	por	exemplo:			

a)	 hospedagem	do	banco	de	dados	em	nuvem,	assegurando	esse	armazenamento	por	um	período	de	
no	mínimo	05	anos	para	efeito	fiscal;	

b)	 acesso	24hs	a	plataforma	do	sistema	de	gestão,	podendo	ser	acessado	a	partir	de	equipamentos	
como,	smartphone,	tablete,	ipad,	notebook	e	outros,	necessitando	apenas	conexão	com	internet;	

c)	 alertas	 de	 pendências	 (de	 escrituração	 de	 serviços	 prestados	 e/ou	 tomados,	 alertas	 de	 guias	
pendentes	de	pagamento	e	divergências	entre	escriturações	de	serviços	prestados	e/ou	tomados,	
alertas	 de	divergências	 com	as	 declarações	 do	 Simples	Nacional	 e	 outros),	 canal	 de	 registro	 de	
solicitação	de	pedido	de	alteração	cadastral,	 autorização	para	emissão	de	nota	 fiscal	e	 carta	de	
correção	o	qual	é	encaminhado	direto	para	o	Departamento	de	Tributos/Fiscalização	para	análise	
e	deferimento;	

d)	 acesso	aos	Livros	Fiscais	para	os	contribuintes	que	emitem	nota	fiscal,	acesso	e	visualização	das	
importações	feitas	por	contribuintes	que	não	emitem	nota	fiscal,	raio	X	para	todos	os	contribuintes	
com	informações	consolidadas	dos	últimos	5	anos	de	dados	inseridos	no	sistema,	sejam	esses	dados	
inseridos	 por	 meio	 de	 emissão	 de	 nota	 fiscal,	 integração	 via	 webservice	 e/ou	 importação	 de	
arquivos	declaratórios	para	cumprimento	de	obrigações	acessórias;	
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e)	 Suporte	técnico	e	informativo,	disponível	para	o	contribuinte	via	web.	

Veja	um	print	com	a	tela	com	todas	as	funcionalidades	que	o	contribuinte	terá	acesso	com	o	sistema	
de	Nota	Fiscal	Eletrônica	contratado	do	Município:	

	

	Assim	 sendo,	 fica	 claro	 que	 além	 do	 dever	 legal,	 conforme	 entendimento	 do	 STJ,	 1ª	 T.,	 Resp.	
866.851/RJ,	Rel.	Min.	Luiz	Fux,	ago.2008	e	também	na	mesma	linha	STJ,	1ª	T.,	Resp.	724.779/RJ,	Rel.	
Min.	Luiz	Fux,	set.	2006,	observamos	também	a	grande	quantidade	de	vantagens	fornecidas	para	os	
contribuintes	com	o	uso	do	sistema	utilizado	pelo	Município.	

Benefícios	 do	 uso	 exclusivo	 do	 sistema	 contratado	 para	 processamento,	 armazenamento	 e	
cruzamento	de	dados	com	para	fins	de	auditoria	e	fiscalização	eletrônica	do	ISSQN	-	Imposto	Sobre	
Serviço	de	Qualquer	Natureza:	

Em	contra	partida	das	desvantagens	apontadas	pelo	contexto	de	ter	várias	empresas	enviando	dados	
de	notas	fiscais	eletrônicas	simultaneamente	para	o	sistema	contratado	pelo	Município,	a	utilização	
do	sistema	de	gestão	de	 forma	 integral	e	exclusiva	por	todos	os	contribuintes	e	para	realização	de	
todas	as	operações	 referentes	ao	 ISSQN,	o	município	é	beneficiado	 com	um	sistema	 robusto,	 com	
aplicação	de	inteligência	artificial	para	auxílio	no	cruzamento	de	dados,	oriundos	de	fontes	diferentes,	
como,	Receita	Federal,	SEFAZ	Estadual,	Simples	Nacional	e	outros,	com	o	objetivo	de	automatizar	e	
garantir	máxima	agilidade	e	segurança	nos	processos	de	auditoria	e	fiscalização	do	ISSQN,	buscando	o	
incremento	de	receita	própria,	bem	como	a	segurança	do	armazenamento	de	dados	que	será	garantida	
ao	contribuinte	com	a	utilização	do	sistema	único	e	unificado.	
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LEIS	CITADAS	ACIMA:	

CTN	-	Lei	nº	5.172	de	25	de	outubro	de	1966	

Dispõe	sobre	o	Sistema	Tributário	Nacional	e	institui	normas	gerais	de	direito	tributário	aplicáveis	à	
União,	Estados	e	Municípios.		

Art.	113.	A	obrigação	tributária	é	principal	ou	acessória.	

§	1º	A	obrigação	principal	surge	com	a	ocorrência	do	fato	gerador,	tem	por	objeto	o	pagamento	de	
tributo	ou	penalidade	pecuniária	e	extingue-se	juntamente	com	o	crédito	dela	decorrente.		

§	2º	A	obrigação	acessória	decorre	da	legislação	tributária	e	tem	por	objeto	as	prestações,	positivas	
ou	negativas,	nela	previstas	no	interesse	da	arrecadação	ou	da	fiscalização	dos	tributos.		

§	3º	A	obrigação	acessória,	pelo	simples	fato	da	sua	inobservância,	converte-se	em	obrigação	principal	
relativamente	à	penalidade	pecuniária.	

	

DECISÕES	DO	STJ:	

(Resp.	 866.851/RJ,	 Rel.	 Ministro	 LUIZ	 FUX,	 PRIMEIRA	 TURMA,	 julgado	 em	 12/08/2008,	 De	
15/09/2008)	

O	 interesse	 público	 na	 arrecadação	 e	 na	 fiscalização	 tributária	 legitima	o	 ente	 federado	 a	 instituir	
obrigações,	aos	contribuintes,	que	tenham	por	objeto	prestações,	positivas	ou	negativas,	que	visem	
guarnecer	 o	 fisco	 do	 maior	 número	 de	 informações	 possíveis	 acerca	 do	 universo	 das	 atividades	
desenvolvidas	pelos	sujeitos	passivos	(artigo	113,	do	CTN).	

É	cediço	que,	entre	os	deveres	instrumentais	ou	formais,	encontram-se	"o	de	escriturar	livros,	prestar	
informações,	expedir	notas	fiscais,	fazer	declarações,	promover	levantamentos	físicos,	econômicos	ou	
financeiros,	 manter	 dados	 e	 documentos	 à	 disposição	 das	 autoridades	 administrativas,	 aceitar	 a	
fiscalização	 periódica	 de	 suas	 atividades,	 tudo	 com	 o	 objetivo	 de	 propiciar	 ao	 ente	 que	 tributa	 a	
verificação	do	adequado	cumprimento	da	obrigação	tributária"	(Paulo	de	Barros	Carvalho,	in	"Curso	
de	Direito	Tributário",	Ed.	Saraiva,	16ª	ed.,	2004,	págs.	288/289).	

A	relação	jurídica	tributária	refere-se	não	só	à	obrigação	tributária	stricto	sensu	(obrigação	tributária	
principal),	como	ao	conjunto	de	deveres	instrumentais	(positivos	ou	negativos)	que	a	viabilizam.	

A	Municipalidade	é	a	entidade	legiferante	competente	para	a	instituição	do	tributo	em	tela	(ISSQN),	
exsurgindo,	 como	consectário,	 sua	competência	para,	mediante	 legislação	 tributária	 (inclusive	atos	
infra	 legais),	 atribuir	 ao	 contribuinte	 deveres	 instrumentais	 no	 afã	 de	 facilitar	 a	 fiscalização	 e	
arrecadação	tributárias,	minimizando	a	ocorrência	da	sonegação	fiscal.	
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Os	 deveres	 instrumentais	 (obrigações	 acessórias)	 são	 autônomos	 em	 relação	 à	 regra	 matriz	 de	
incidência	 tributária,	aos	quais	devem	se	submeter,	até	mesmo,	as	pessoas	 físicas	ou	 jurídicas	que	
gozem	de	imunidade	ou	outro	benefício	fiscal,	ex	vi	dos	artigos	175,	parágrafo	único,	e	194,	parágrafo	
único,	do	CTN.	

	

(Resp.	 724.779/RJ,	 Rel.	 Ministro	 LUIZ	 FUX,	 PRIMEIRA	 TURMA,	 julgado	 em	 12/09/2006,	 De	
20/11/2006,	p.	278)	

A	Instrução	Normativa	90/92	não	criou	condição	adicional	para	o	desfrute	do	benefício	previsto	no	art.	
39,	§	2º,	da	Lei	8.383/91,	extrapolando	sua	função	regulamentar,	mas	tão-somente	explicitou	a	forma	
pela	qual	deve	se	dar	a	demonstração	do	direito	de	usufruir	dessa	prerrogativa,	vale	dizer,	criando	o	
dever	instrumental	de	consolidação	dos	balancetes	mensais	na	declaração	de	ajuste	anual.	

É	 de	 sabença	 que,	 realçado	 no	 campo	 tributário	 pelo	 art.	 150,	 I,	 da	 Carta	Magna,	 o	 princípio	 da	
legalidade	consubstancia	a	necessidade	de	que	a	lei	defina,	de	maneira	absolutamente	minudente,	os	
tipos	 tributários.	 Esse	 princípio	 edificante	 do	 Direito	 Tributário	 engloba	 o	 da	 tipicidade	 cerrada,	
segundo	o	qual	a	lei	escrita	-	em	sentido	formal	e	material	-	deve	conter	todos	os	elementos	estruturais	
do	tributo,	quais	sejam	a	hipótese	de	incidência	-	critério	material,	espacial,	temporal	e	pessoal	-,	e	o	
respectivo	consequente	jurídico,	consoante	determinado	pelo	art.	97,	do	CTN,	4.	A	análise	conjunta	
dos	 arts.	 96	 e	 100,	 I,	 do	 Códex	 Tributário,	 permite	 depreender-se	 que	 a	 expressão	 "legislação	
tributária"	encarta	as	normas	complementares	no	sentido	de	que	outras	normas	 jurídicas	 também	
podem	versar	sobre	tributos	e	relações	jurídicas	a	esses	pertinentes.	Assim,	consoante	mencionado	
art.	100,	I,	do	CTN,	integram	a	classe	das	normas	complementares	os	atos	normativos	expedidos	pelas	
autoridades	 administrativas	 -	 espécies	 jurídicas	 de	 caráter	 secundário	 -	 cujo	 objetivo	 precípuo	 é	 a	
explicitação	e	complementação	da	norma	legal	de	caráter	primário,	estando	sua	validade	e	eficácia	
estritamente	vinculadas	aos	limites	por	ela	impostos.	

É	 cediço	 que,	 nos	 termos	 do	 art.	 113,	 §	 2º,	 do	 CTN,	 em	 torno	 das	 relações	 jurídico-tributárias	
relacionadas	ao	tributo	em	si,	exsurgem	outras,	de	conteúdo	extrapatrimonial,	consubstanciadas	em	
um	dever	de	fazer,	não-fazer	ou	tolerar.	São	os	denominados	deveres	 instrumentais	ou	obrigações	
acessórias,	 inerentes	à	regulamentação	das	questões	operacionais	relativas	à	tributação,	razão	pela	
qual	sua	regulação	foi	legada	à	"legislação	tributária"	em	sentido	lato,	podendo	ser	disciplinados	por	
meio	de	decretos	e	de	normas	complementares,	sempre	vinculados	à	lei	da	qual	dependem.	

	

RESUMO	

Os	contribuintes	antes	da	informatização	do	processo	de	Nota	fiscal	eletrônica	tinham	que	cumprir	
várias	obrigações	acessórias,	que	geravam	custos	(solicitação	de	AIDF,	confecção	do	bloco	de	NF	na	
gráfica,	 envio	 da	 NF	 ao	 tomador,	 envio	 das	 NF	 emitidas	 ao	 tomador,	 enviar	 as	 NF	 emitidas	
mensalmente	 ao	 contador	 para	 fazer	 escrituração	 e	 consequentemente	 o	 livro	 fiscal,	 autenticar	
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mensalmente	as	notas	emitidas	(carimbando)	no	setor	tributário	e	armazenando	as	NF	emitidas	por	5	
anos)		

Atualmente	com	a	informatização	do	sistema	de	Nota	fiscal	eletrônica,	todos	estes	procedimentos	são	
feitos	de	forma	eletrônica,	o	que	não	exime	de	custos	e	nem	deixam	de	ser	obrigações	acessórias	do	
contribuinte,	cabendo	ao	contribuinte	pagar	pelo	processamento	de	dados	a	empresa	contratada	do	
Município,	não	tem	como	ser	feito	o	processamento	das	obrigações	acessórias	em	sistemas	que	não	
sejam	o	oficial	do	Município,	inviabilizando	tecnicamente.		

Neste	sentido	o	STJ,	 já	decidiu	que	“O	 interesse	público	na	arrecadação	e	na	 fiscalização	tributária	
legitima	 o	 ente	 federado	 a	 instituir	 obrigações,	 aos	 contribuintes”,	 “Os	 deveres	 instrumentais	
(obrigações	acessórias)	são	autônomos	em	relação	à	regra	matriz	de	incidência	tributária,	aos	quais	
devem	se	 submeter,	até	mesmo,	as	pessoas	 físicas	ou	 jurídicas	que	gozem	de	 imunidade	ou	outro	
benefício	fiscal".	

As	obrigações	acessórias,	relativas	à	tributação,	são	disciplinados	por	meio	de	decretos	e	de	normas	
complementares,	sempre	vinculados	à	lei	da	qual	dependem.	

Desta	forma,	cabe	ao	contribuinte	pagar	pelo	processamento	de	dados	das	obrigações	acessórias	no	
processo	eletrônico	de	ISSQN	a	empresa	contratada	pelo	Município.	

	

Custo	do	processamento	de	dados	e	uso	da	plataforma	pelo	contribuinte	de	ISSQN:	

• Contribuintes	MEI	e	Autônomo:	R$	10,90	-	representam	70%	dos	contribuintes	do	Município;	
• Simples	Nacional:	R$	32,90	-	representam	29.9%	dos	contribuintes	do	Município.	

Um	Município	de	100	mil	habitantes	tem	de	média:	de	3.000	a	4.000	contribuintes	cadastrados	no	
sistema,	sendo	de	1.500	a	2.000	ativos	e	destes	ativos	usam	o	sistema	mês	média	de	600	contribuintes,	
que	são	os	pagantes	pela	utilização	do	sistema.		

Lembrando	 que	 a	 contribuinte	 paga	 pelo	 mês	 que	 utiliza	 o	 sistema,	 sem	 pagar	 multa	 pelo	
cancelamento	de	planos.	

Esclarecimentos	do	Termo	de	adesão	de	Uso	do	sistema	pelo	contribuinte	de	ISSQN:	

2	-	DO	OBJETO:		

2.1	O	presente	 instrumento	tem	como	objeto	a	adesão,	utilização	das	 funcionalidades,	emissão	de	
NFeS,	suporte,	armazenagem	e	hospedagens	de	dados,	e	atualização	do	software,	disponibilizado	pela	
proprietária,	mediante	o	cadastramento	do	USUÁRIO	no	site,	bem	como	todas	as	demais	ferramentas	
para	utilização	do	programa,	conforme	pacote	de	funcionalidades	contratada	pelo	contribuinte	para	o	
processamento	de	dados	e	uso	do	sistema.	

4.1	-	OBRIGAÇÕES	DO	USUÁRIO:		
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4.1.1.	Para	utilizar	os	serviços,	o	USUÁRIO	precisará	se	cadastrar	no	site	e	obter	uma	conta	de	USUÁRIO	
e	SENHA.	

6	-	PRAZO	DE	VIGÊNCIA		

6.1.	O	presente	instrumento	entra	em	vigor	na	data	de	aceite	pelo	USUÁRIO.		

6.2.	Nos	planos	bimestrais,	 semestrais	e	anual	o	prazo	de	utilização	vigora	 conforme	o	período	do	
plano	contratado,	a	contar	do	aceite	do	presente	objeto.	No	plano	mensal	a	vigência	do	contrato	será	
de	01(um)	mês,	após	a	data	do	pagamento	do	boleto,	sendo	renovado	automaticamente	até	que	o	
USUÁRIO	até	que	o	usuário	cancele	o	plano	no	sistema.	

6.3.		No	plano	mensal,	o	contrato	será	renovado	automaticamente	05	(cinco)	dias	antes	do	1º	dia	ao	
vencimento	do	anteriormente	contratado.	

6.4.	 Ficando	 claro	 que	 a	 atualização	 dos	 valores	 das	mensalidades	 terá	 como	data	 base	 o	mês	 de	
janeiro	e	será	usado	como	referência	o	acumulado	do	IGP-M	(FGV)	ou	similar,	nos	últimos	12	meses.	

7	-	DO	PAGAMENTO		

7.1.	O	USUÁRIO	deverá	pagar	a	Nobe	Software	de	Gestão	Integrada	Ltda.,	o	valor	do	respectivo	serviço	
contratado,	de	acordo	com	uma	das	opções	de	pagamento	disponibilizadas	no	ato	da	contratação.	

7.2.	A	falta	de	pagamento	nas	datas	determinadas	para	o	seu	vencimento,	acarretará	na	suspensão	de	
acesso	ao	sistema	a	partir	do	5º	dia	útil	seguinte	ao	vencimento	e	até	que	as	pendências	financeiras	
sejam	 regularizadas.	O	 valor	 será	 acrescido	da	 tarifa	 bancário	de	 emissão	de	novo	boleto	 e/ou	de	
cancelamento	do	título.	

10.	POLÍTICA	DE	CANCELAMENTO:	

10.1.	 Caso	 o	 USUÁRIO	 do	 plano	 mensal	 deseje	 realizar	 o	 cancelamento	 do	 serviço	 e	 o	 reenvio	
automático	do	boleto,	este	deverá	entrar	no	sistema	na	função	"planos"	e	clicar	em	"cancelar	adesão",	
desde	que	não	haja	débitos	em	aberto,	tendo	acesso	ao	sistema	até	o	final	do	período	do	último	boleto	
pago.	

10.2.	Caso	queira	fazer	o	upgrade	do	plano,	terá	o	crédito	proporcional	ao	restante	dos	dias	pagos	no	
próximo	boleto.	

10.3.	Para	o	USUÁRIO	cancelar	os	demais	planos,	bimestral,	semestral	e	anual	antes	do	fim	da	vigência	
contratual,	este	deverá	entrar	no	sistema	na	 função	"planos"	e	clicar	em	“cancelar	adesão”,	e	 terá	
acesso	ao	 sistema	até	o	 fim	da	vigência	do	 contrato,	não	 sendo	passivo	de	 reembolso	dos	valores	
creditados	a	empresa.	

10.4.	Os	cancelamentos	serão	realizados	sem	o	pagamento	de	qualquer	tipo	de	multa.  


