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TJ: O ESTABELECIMENTO RESPONDE POR 
DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ E VICE-
VERSA: O estabelecimento responde por dívidas 
tributárias da matriz e vice-versa. Esse 
entendimento já está consolidado no âmbito do 
STJ. Segundo esse entendimento, não se aplica a 
autonomia jurídico-administrativa da filial face à 
matriz e da matriz face à filial para efeito de 
sancionamento em processo administrativo-fiscal e 
para fins de cumprimento obrigação tributária, 
penhoras, etc.. Ademais, matriz e filiais, podem ser 
alcançados pela execução fiscal. 
De fato, não obstante possuírem CNPJs diferentes, 
matriz e filial são parte de uma mesma 
personalidade jurídica, com patrimônio único por 
força do princípio da unidade patrimonial da 
pessoa jurídica. As filiais são braços da mesma 
empresa. Não obstante possam ter domicílios em 
lugares diferentes e CNPJs diferentes, para fins 
patrimoniais se trata de uma única empresa. 
Os CNPJs distintos têm a finalidade de mero 
controle administrativo tributário da Receita Federal 
e permitem tão somente autonomia administrativa 
e operacional para fins fiscalizatórios 
De se lembrar que as filiais de uma empresa não 
têm um registro próprio, autônomo. A 
personalidade é da pessoa jurídica como um todo. 
A pessoa jurídica é que assume direitos e 
obrigações e responde com o seu patrimônio por 
eventuais dívidas. 
Contrario sensu, eventuais valores a receber 
provenientes de pagamentos indevidos a título de 
tributos pertencem à sociedade como um todo, de 
modo que a matriz pode discutir relação jurídico-
tributária, pleitear restituição ou compensação 
relativamente a indébitos de suas filiais. 
 

ISS/SP - PREFEITURA FLEXIBILIZA REGRAS 
PARA REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS NAS 
UNIDADES MUNICIPAIS E PARTICULARES:  
Com a mudança, deixa de existir restrição de 
tempo e limite de pessoas para cerimônias de 
velório e funerais no município 
A Prefeitura de São Paulo, por meio do Serviço 
Funerário do Município de São Paulo, anunciou 

nesta quinta
salas de velório e o tempo máximo de 1 hora de 
cerimônia 
valer hoje.
De acordo com a Portaria N° 66/SFMSP/2021, 
publicada em Diário Oficial, há a observância de 
que medidas de contenção da pandemia 
continuem sendo respeitadas. Entre elas estão o 
uso obrigatório de máscaras, 
álcool em gel e lixeiras nas salas de cerimônia, 
bem como a disposição da urna em local aberto ou 
ventilado e a proibição do consumo de comidas e 
bebidas no local. Deve
presença de pessoas que pertencem ao grupo de 
risco para o agravamento da Covid
apresentem sintomas respiratórios como tosse, 
espirro ou coriza.
O número de pessoas presentes nos velórios deve 
respeitar a capacidade máxima do local da 
cerimônia.
 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DEVEM 
INFORMAR OBRIGA
DE NFE
local público e visível, material informativo a 
respeito da obrigatoriedade de emissão de NFS
na forma prevista pela Secretaria Municipal da 
Fazenda Acrescentado pela
 

FEDERAL: FORAM PUBLICADOS NO DOU DE  
05.11.2021, OS SEGUINTES, LEIS NºS 12.425 E 
12.426 / 2021:
o Art. 13
1996, que dispõe sobre os serviços de coleta de 
entulho, e dá outra
colocação de caçambas nas vias onde se realizam 
as feiras livres).
2) 
do artigo 12, da Lei nº 11.648, de 22 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a organização do 
Sistema Municipa
SMDC
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nesta quinta-feira (04) que o limite de pessoas em 
salas de velório e o tempo máximo de 1 hora de 
cerimônia foram revogados. A nova regra passa a 
valer hoje. 
De acordo com a Portaria N° 66/SFMSP/2021, 
publicada em Diário Oficial, há a observância de 
que medidas de contenção da pandemia 
continuem sendo respeitadas. Entre elas estão o 
uso obrigatório de máscaras, a disponibilização de 
álcool em gel e lixeiras nas salas de cerimônia, 
bem como a disposição da urna em local aberto ou 
ventilado e a proibição do consumo de comidas e 
bebidas no local. Deve-se também evitar a 
presença de pessoas que pertencem ao grupo de 
risco para o agravamento da Covid-19 ou que 
apresentem sintomas respiratórios como tosse, 
espirro ou coriza. 
O número de pessoas presentes nos velórios deve 
respeitar a capacidade máxima do local da 
cerimônia. 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DEVEM 
INFORMAR OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO 
DE NFE: O prestador de serviços deverá exibir, em 
local público e visível, material informativo a 
respeito da obrigatoriedade de emissão de NFS-e, 
na forma prevista pela Secretaria Municipal da 
Fazenda Acrescentado pela Lei n° 16.757/2017  

FEDERAL: FORAM PUBLICADOS NO DOU DE  
05.11.2021, OS SEGUINTES, LEIS NºS 12.425 E 
12.426 / 2021: 1) - LEI Nº 2.425/2021. (Acrescenta 
o Art. 13-A na Lei nº 5.315, de 13 de dezembro de 
1996, que dispõe sobre os serviços de coleta de 
entulho, e dá outras providências, proibindo a 
colocação de caçambas nas vias onde se realizam 
as feiras livres). 
2) - LEI Nº 12.426/2021. (Altera a redação do caput 
do artigo 12, da Lei nº 11.648, de 22 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a organização do 
Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - 
SMDC 

 

 

Vai postar algum texto nas suas redes?
 
Peça para uma pessoa de fora do seu negócio 
ler os textos
empresa faz
está se expressando de maneira c
compreendido pelo público
interpretação de uma pessoa de fora pode ajudá
a identificar falhas e inconsistências no texto.
Uma pessoa de fora de seu negócio pode dar 
muitos insigths
site. O que para a gente pode parecer óbvio sobre 
a empresa, para alguém de fora
ser nebuloso.
Faça a revisão do texto:
a credibilidade do conteúdo compartilhado e, 
consequentemente, mancham a imagem da 
empresa. Por i
de produzir
O ideal é que um profissional de
cérebro descansado, que não tenha tido um 
contato exaustivo com o material, faça o serviço.
Quando ficamos por muito tempo debruçados na 
criação de um texto, nosso cérebro deixa alguns 
erros de português passarem. Por uma questão 
cognitiva, não é interessante que a mesma pessoa 
que criou o texto também faça a revisão. 

 Frase

   Boa 
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Uma pausa ... 
Vai postar algum texto nas suas redes? 

Peça para uma pessoa de fora do seu negócio 
ler os textos e depois explicar o que a sua 
empresa faz. Essa dica ajudará você a saber se 
está se expressando de maneira clara e se será 
compreendido pelo público-alvo. Além disso, a 
interpretação de uma pessoa de fora pode ajudá-lo 
a identificar falhas e inconsistências no texto. 
Uma pessoa de fora de seu negócio pode dar 

insigths sobre os textos produzidos para o 
e. O que para a gente pode parecer óbvio sobre 

a empresa, para alguém de fora do contexto pode 
ser nebuloso. 
Faça a revisão do texto: Erros de português tiram 
a credibilidade do conteúdo compartilhado e, 
consequentemente, mancham a imagem da 
empresa. Por isso, todo cuidado é pouco na hora 
de produzir textos para site. 
O ideal é que um profissional de revisão, com o 
cérebro descansado, que não tenha tido um 
contato exaustivo com o material, faça o serviço. 
Quando ficamos por muito tempo debruçados na 

de um texto, nosso cérebro deixa alguns 
erros de português passarem. Por uma questão 
cognitiva, não é interessante que a mesma pessoa 
que criou o texto também faça a revisão.  

rase da Semana: 

 

O conhecimento serve 

para encantar as pessoas. 

Boa Semana! 


