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Business Litigation: Tribunal de Justiça de São Paulo estende falência para subsidiária integral da
falida.

A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu recentemente
pela extensão da falência para empresa que seja subsidiária integralmente da falida. O Acórdão foi
prolatado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2069515-93.2020.8.26.0000, interposto nos
autos da falência da construtora Appiani Steel Construções Brasil Ltda.

Na razões, o relator do caso, Des. César Ciampolini, entendeu pela aplicação da analogia em relação às
empresas coligadas, afirmando que:

“No presente caso, a situação é ainda mais característica da extensão de efeitos, na medida em
que a falida não é apenas sócia da Nova Appiani S.A., mas sua única acionista, já que se trata
de subsidiária integral.

Frise-se que, de acordo com o artigo 251 da Lei das Sociedades Anônimas, caracteriza-se como
subsidiária integral a companhia constituída por escritura pública que tenha como único acionista
sociedade brasileira.

Na prática, a subsidiária integral também responderá pelos débitos da falida.

O julgamento teve votação unânime e contou com a participação dos desembargadores Alexandre
Lazzarini e Azuma Nishi.

Fonte: TJSP

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=2069515-93.2020&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2069515-93.2020.8.26.0000&dePesquisa=&uuidCaptcha=


Proteção de Dados: Finalmente a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor no Brasil.

Após dois anos de espera, o Brasil finalmente possui uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigor. O fato
ocorreu no dia 18 de setembro de 2020, com a sanção da Lei nº 14.058/2020, oriunda da Medida
Provisória nº 959/2020.

Como na conversão em lei da referida medida provisória o senado federal decidiu retirar o artigo que
adiava a vigência da LGPD para 03 de maio de 2021, a vigência da LGPD segue o texto anterior, tendo
início retroativo em agosto de 2020.

Agora, cabem as empresas e pessoas físicas adequarem-se o quanto antes a referida norma, de modo a
evitarem sanções administrativas e demandas judiciais.

Ressaltamos que a LGPD é aplicada a todas as pessoas jurídicas e físicas que armazenam, compartilham,
utilizam ou tratam de alguma outra forma dados pessoais de pessoas físicas, havendo sanções
administrativas e possíveis reparações pela sua utilização indevida.

Por fim, é importante destacar que as penalidades administrativas previstas na LGPD somente serão
aplicadas a partir de agosto de 2021, o que não impede eventuais responsabilizações judiciais em
decorrência do tratamento indevido dos dados pelos agentes de tratamento.

Para saber mais sobre a vigência da LGPD recomendamos a leitura do artigo elaborado por nosso sócio
Laio Gastaldello, disponível no site do B&G.

https://www.bga-adv.com/efeitos-colaterais/


Aceleradoras: BNDES lança chamada pública para a seleção de aceleradoras que queiram participar
da 2ª edição do BNDES GARAGEM.

No último dia 09 de setembro de 2020 a BNDESPAR, sociedade de participações acionárias do BNDES,
lançou edital de chamada pública visando a seleção de aceleradoras interessadas em executar a segunda
edição do Programa BNDES Garagem, que visa “apoiar a criação e a aceleração de Startups de Impacto,
com vistas a estimular o empreendedorismo e a desenvolver empresas em estágio inicial voltadas para a
geração de impacto socioambiental e resultado financeiro positivo de forma sustentável, e assim gerar
oportunidades de negócios.”

A aceleradora selecionada será responsável pela realização de três ciclos de aceleração, no período médio
de 30 (trinta) meses, e terá a função de aproximar parceiros, estruturar a chamada dos empreendedores
e das Startups, oferecer serviços, produtos, capacitação e metodologias de apoio, disponibilizar rede de
mentores, entre outras atribuições.

Nesta segunda edição, o BNDES Garagem pretende apoiar a criação e aceleração de Startups de impacto,
com produtos e serviços direcionados para as seguintes áreas: (i) saúde, (ii) educação, (iii)
sustentabilidade, (iv) Govtech e (v) Cidades Sustentáveis.

O prazo para submissão de propostas por parte das Aceleradora se encerra em 23/10/2020, às 18h. Para
mais informações sobre o programa e formas de candidatura basta acessar o site do BNDES e baixar o
Edital de Chamada Pública.

Fonte: BNDES.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/inovacao/bndes-garagem
https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/778c844d-b01a-4f91-ad70-fa4e9ae49cbe/Edital+BNDES+Garagem+Segunda+Edicao.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nhQ6buG
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/inovacao/bndes-garagem


HealthTech: Big data de crowdsourcing é uma das apostas para o combate ao coronavírus.

Não restam dúvidas que a informação é umas das principais aliadas dos profissionais de saúde e demais
responsáveis pelo combate às novas doenças, em especial nos casos de Pandemia. Identificar a forma de
contágio, quais os grupos de riscos, locais de maior possibilidade de agravamento, dentre outros fatores,
são questões essenciais e de difícil operacionalização.

A tecnologia vêm auxiliando nessa questão, por meio do denominado “big data de crowdsourcing”. Trata-
se de um banco de dados online, onde é utilizado o modelo crowdsourcing, produzindo e estruturando
processos que utilizam os aprendizados coletivos para a solução de problemas.

Em recente estudo publicado na Nature Human Behavior por uma equipe de 36 pesquisadores de
Harvard, MIT, Broad Institute of MIT e Harvard, dentre outras instituições, foram utilizados os dados
armazenados pelo aplicativo How We Feel, de modo a ser possível identificar quais indivíduos tem maior
probabilidade de terem sido testadas para o COVID-19, a prevalência de distanciamento social e uso de
máscara e quais fatores estavam mais associados às pessoas que testaram positivo.

O resultado mostrou, dentre outras coisas, que negros e latinos, profissionais de saúde da linha de frente
e trabalhadores essenciais tinham o dobro do risco de infecção.

Referido estudo serve de base para a elaboração de políticas públicas de combate ao COVID-19, iniciando
pelos grupos mais prováveis de infecção, sendo patente a importância do big data de crowdsourcing na
elaboração de políticas públicas, especialmente em tempos de Pandemia.

Fontes: Nature Human Behavior; How We Feel; The Harvard Gazette.

https://www.nature.com/articles/s41562-020-00944-2
https://howwefeel.org/pt/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/27/senado-aprova-prorrogacao-de-incentivo-a-empresas-exportadoras-texto-vai-a-sancao
https://www.nature.com/articles/s41562-020-00944-2
https://howwefeel.org/pt/
https://www.news.harvard.edu/gazette/story/2020/09/how-we-feel-app-pilots-covid-prediction-model/


AgriTech: Governo de Portugal lança a Agenda da Inovação para a Agricultura 2030.

A Ministra da Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, apresentou no dia 11 de setembro de 2020
a Agenda da Inovação para a Agricultura 2030. Segundo a ministra, trata-se de “uma agenda ambiciosa,
que visa proporcionar mais rendimento aos agricultores, mais futuro, mais saúde, mais inclusão e mais
inovação”.

A Agenda da Inovação para a Agricultura 2030, denominada “Terra Futura”, tem o propósito de fazer
crescer a agricultura, inovando-a e a entregando para a próxima geração. No mesmo diapasão, procura
tornar o cidadão mais consciente com a sua alimentação, proteger o planeta e conservar os recursos
naturais.

Foram indicados quatro pilares da Agenda da Inovação para a Agricultura 2030, quais sejam: (i)
Sociedade; (ii) Território; (iii) Cadeia de Valor; e, (iv)Estado. Do mesmo modo, foram definidas 15
iniciativas emblemáticas, sendo elas: (i) Alimentação saudável, (ii) Uma só saúde, (iii) Mitigação ás
alterações climáticas, (iv) Adaptação ás alterações climáticas, (v) Agricultura circular, (vi) Territórios
sustentáveis, (vii) Revitalização das zonas rurais, (viii) Agricultura 4.0, (ix) Programa dos produtos
agroalimentares, (x) Excelência da organização da produção, (xi) Transição agro-energética, (xii)
Promoção da investigação, (xiii) Inovação e capacitação, (xiv) Rede de Inovação e (xv) Portal Único da
Agricultura e Reorganiza.

Por meio da Agenda da Inovação para a Agricultura 2030, o governo português busca atingir as seguintes
metas: (i) Mais Saúde (aumentar em 20% o nível de adesão à Dieta Mediterrânica); (ii) Mais Inclusão
(instalar 80% dos novos jovens agricultores em territórios de baixa densidade); (iii) Mais Rendimentos
(aumentar o valor da produção agroalimentar em 15%); (iv) Mais Futuro (mais de metade da área
agrícola em regimes de produção sustentável reconhecidos); e, (v) Mais Inovação (aumentar em 60% o
investimento em investigação e desenvolvimento).

Fontes: Governo de Portugal; Portugal 2020; e, Jornal Público.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=agenda-da-inovacao-visa-fazer-crescer-a-agricultura
https://www.portugal2020.pt/content/terra-futura-agenda-da-inovacao-para-agricultura-2030
https://www.publico.pt/2020/09/11/sociedade/noticia/agenda-inovacao-agricultura-2030-exclui-florestas-1931338

