
 
 

 

 

M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 

 

Secretaria de Finanças do Município de São Paulo 

permite a suspensão da autorização para emissão 

de nota fiscal de serviços eletrônica aos 

contribuintes que possuam débitos de ISS no 

Município 

 Data 27/12/2011 

 

 

Recentemente, foi publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo a Instrução 

Normativa nº 19/2011, da Secretaria de Finanças do Município de São Paulo, que 

permite suspender a autorização de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 

(NFS-e) para os contribuintes que deixarem de recolher o Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN durante 4 (quatro) meses consecutivos, ou durante 6 

(seis) meses alternados durante 1 (um) ano. 

 

Além disso, tal ato normativo impõe aos tomadores de serviço de prestadores com a 

autorização para emissão de NFS-e suspensa, a emissão de Nota Fiscal Eletrônica do 

Tomador/Intermediário de Serviços – NFTS-e, com a retenção na fonte do imposto 

devido e seu conseqüente recolhimento. 

 

Contudo, tal ato é formal e materialmente inválido, pois institui verdadeira sanção 

política como forma de coação ao pagamento de tributos, tornando inviável o 

desenvolvimento das atividades dos prestadores de serviços obrigados à emissão da 

NFS-e (como, por exemplo, os notários e registradores), o que, de acordo com a 

jurisprudência pacífica de nossos tribunais superiores, é vedado no direito tributário. 



 
 

 
 

 

 
Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 
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Tanto não bastasse, referido ato extrapola sua competência meramente regulamentar, 

criando deveres e obrigações sem o imprescindível respaldo em lei, em evidente 

ofensa ao princípio da legalidade. 

 

Desde já nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 

Responsáveis: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 

 


