
Brasil:	Rua	Tenerife,	31,	9ª	andar,	
conj.	91,	salas	5	e	6,	Vila	Olímpia,	São	
Paulo/SP,	CEP	04548-040
+	55	11	9	9458	7272

Europa: Avenida Dom João II, 35,
11ºA, Parque das Nações,
Lisboa/PT, 1990-083
+ 351 9118 44 283

E-mail:	contato@bga-adv.com

www.bga-adv.com

mailto:contato@bga-adv.com
http://www.bga-adv.com/


NOTÍCIAS	&	TENDÊNCIAS	– DIREITO	E	INOVAÇÃO

Abril	de	2021



Sumário

SUMÁRIO

PME: Comitê Gestor do Simples Nacional prorroga novamente o prazo para pagamento dos
tributos.

Business Litigation: STF decide que prazo de pagamento do ICMS não pode ser alterado por
decreto estadual.

Cidades do Futuro: Lisboa listada como um dos 21 lugares do futuro para empreender.

Europa 2030: Portugal é o primeiro Estado-membro da União Europeia a entregar o Plano de
Recuperação e Resiliência (“PRR”).

Recuperação de Empresas: artigo do sócio do B&G dr. Laio Gastaldello acerca das vantagens da
Reestruturação de Empresas por meio da Recuperação Extrajudicial ganha destaque em diversas
mídias.



Sumário

PME: Comitê Gestor do Simples Nacional prorroga novamente o prazo para pagamento dos tributos.

Tal como ocorrido em 2020, em reunião realizada aos 24 de março de 2021 o Comitê Gestor do Simples
Nacional, principal regime de tributação das PMEs, com o objetivo de mitigar os efeitos da nova onda do
COVID-19, aprovou a prorrogação do pagamento dos tributos relativos a empresas aderentes do
mencionado regime.

Assim, tributos cujo período de apuração decorreu em março de 2021, cujo vencimento original se daria
aos 20 de abril de 2021, poderão ser pago em duas parcelas iguais, nas seguintes datas: 20 de julho de
2021 e 20 de agosto de 2021;

já os tributos com período de apuração abril de 2021, cujo vencimento original se daria em 20 de maio
de 2021, poderão ser pagos aos 20 de setembro de 2021 e. 20 de outubro de 2021;

O mesmo de sará com relação ao período de apuração de maio de 2021, cujos pagamentos poderão ser
feitos aos 22 de novembro de 2021 e 20 de dezembro de 2021.

Todas as regras de prorrogação encontram-se incluídas na resolução CGSN 158, de 24 de março de 2021
e poderão ser consultadas no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=116190
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Business Litigation: STF decide que prazo de pagamento do ICMS não pode ser alterado por decreto
estadual.

Em julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.577/RS, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no
sentido de impedir que os Estados exigissem, por meio de Decreto, o recolhimento de ICMS no momento
da entrada do produto no estabelecimento, sob a fundamentação de que mencionada substituição
tributária reclamaria a edição de lei complementar.

O caso julgado em repercussão geral adveio do Estado do Rio Grande do Sul, onde, por meio de Mandado
de Segurança, uma varejista da Cacau Show questiona a validade do Decreto Estadual nº 40.900/91, que
exigia o recolhimento antecipado do diferencial de alíquota do ICMS, no momento da entrada de
chocolates em território gaúcho.

Na tese vencedora, o STF decidiu por manter a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
fixando a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para
momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição
tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.

O caso foi relatado pelo Ministro Dias Toffoli, sendo que o julgamento virtual iniciou-se aos 19 de março
de 2021 e encerrou-se aos 26 de março do mesmo ano.

Fonte: JOTA; STF.

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-antecipacao-de-icms-nao-pode-ser-feita-por-decreto-estadual-29032021
http://portal.stf.jus.br/
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Cidades do Futuro: Lisboa listada como um dos 21 lugares do futuro para empreender.

Em ranking inédito elaborado pela empresa norte-americana de software Cognizant, Lisboa foi listada
entre as 21 cidades mundiais consideradas do futuro, ao lado de cidades modelos como Telavive e
Shenzhen.

Segundo Manuel Avalos Berzal, diretor ibérico da Cognizant, “Os 21 lugares estão relacionados com uma
tecnologia ou um conceito chave, porque o objetivo da pesquisa é identificar exatamente onde é que
estas tendências ocorrem, onde estão as bolsas de inovação e novas ideias, quais são os locais mais
acessíveis e agradáveis para trabalhar e viver, e para os quais irão gravitar as pessoas.”.

Para ele, “Além da sua vibrante vida noturna, das atividades culturais, do clima e da comida fantásticos,
Lisboa reinventou-se como um centro global de inovação e serviços nearshore para a Europa continental.
O ecossistema de startups de Portugal está a crescer duas vezes mais rapidamente do que a média
europeia, de acordo com Startup Europe Partnership. A capital portuguesa já reúne mais de 30
incubadoras e aceleradoras e alberga já quase 50 espaços de co-working, de acordo com o Invest Lisboa.
E soma vários casos de sucesso, como a Virtuleap – uma plataforma virtual para exercitar o cérebro – e a
Codacy – uma ferramenta que permite a revisão automática dos códigos.”

Referida colocação vai ao encontro das políticas portuguesas de consolidação do país como um
importante polo de inovação, impulsionadas pelo Web Summit e pelo consolidado ecossistema criado,
que cresce ao dobro do ecossistema europeu.

Fonte: Jornal Económico

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/lisboa-e-capital-cool-da-europa-e-usa-tecnologias-de-onde-emergirao-os-empregos-do-futuro-diz-cognizant-719259
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Europa 2030: Portugal é o primeiro Estado-membro da União Europeia a entregar o Plano de
Recuperação e Resiliência (“PRR”).

Portugal foi o primeiro Estado-membro da União Europeia a apresentar o Plano de Recuperação e
Resiliência, o qual foi enviado eletronicamente à Comissão Europeia aos 16 de abril de 2021.

Segundo o Primeiro-ministro António Costa, “estamos a aproximar-nos do fim de uma longa maratona
que iniciámos em 2017 com o debate público que foi feito para construção do plano Portugal 20-30 e que
estava a ser concluído com a aprovação da estratégia nacional do Portugal 20-30, quando o mundo foi
surpreendido pela emergência da pandemia covid-19 e Portugal e a Europa foram duramente atingidos
por essa pandemia”.

Para ele, a aprovação do PRR permitirá que a economia portuguesa retome em 2026 o que era previsto
caso não houvesse pandemia, bem como, que a economia apresente considerável crescimento até 2030.

Como se sabe, o PRR assente em pilares como a transição climática e a transição digital, bem como na
competitividade e coesão territorial, aposta no potencial produtivo e no combate às vulnerabilidades
sociais, configura um desafio sem precedentes à Portugal, ao nível da programação, da compatibilização
dos instrumentos e da execução e tendo em conta o disposto no Regulamento (UE) 2021/241, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 2021, que cria o Mecanismo de Recuperação e
Resiliência.

Denominado “Recuperar Portugal, Construindo o futuro”, o PRR passou no crivo de consulta pública e
prevê o recebimento de 16.644 milhões de euros, dos quais 13.944 milhões de euros correspondem a
subvenções.

Fonte: Governo de Portugal.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugal-construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia
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Recuperação de Empresas: artigo do sócio do B&G dr. Laio Gastaldello acerca das vantagens da
Reestruturação de Empresas por meio da Recuperação Extrajudicial ganha destaque em diversas mídias.

Em artigo pioneiro desenvolvido pelo sócio do B&G, Dr. Laio Gastaldello Zambelo, discorreu-se acerca
das mudanças ocorridas na nova Lei de Recuperação Judicial e Falências, no que tange as vantagens da
reestruturação de empresas por meio da Recuperação Extrajudicial, demonstrando que as atuais
mudanças deram vida ao instituto, antes pouco utilizado face a insegurança jurídica.

Mencionado artigo, publicado no site do B&G aos 23 de março de 2021, ganhou destaque em diversos
canais de comunicação, tais como: Agência o Globo; Jornal a Hora; Portal Direito e Negócios; Portal
Mundo do Marketing, entre outros.

Com o pioneirismo e a excelência reconhecida, mencionado artigo torna-se leitura obrigatória para todos
aqueles que desejam se aprofundar no instituto da Recuperação Judicial, no âmbito das alterações
introduzidas pela nova Lei de Recuperação Judicial e Falências.

Para ler o artigo na íntegra acesso o site do B&G

http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=88358&tit=%c3%89+vi%c3%a1vel+a+supera%c3%a7%c3%a3o+de+crise+econ%c3%b4mico-financeira+de+empresas+por+meio+do+instituto+da+Recupera%c3%a7%c3%a3o+Extrajudicial%3f
http://jornalahora.com/newsdino/?title=e-viavel-a-superacao-de-crise-economico-financeira-de-empresas-por-meio-do-instituto-da-recuperacao-extrajudicial&partnerid=1748&releaseId=256770
http://www.direitoenegocios.com/newsdino/?title=e-viavel-a-superacao-de-crise-economico-financeira-de-empresas-por-meio-do-instituto-da-recuperacao-extrajudicial&partnerid=102&releaseid=256770
https://www.mundodomarketing.com.br/noticias-corporativas/conteudo/256770/e-viavel-a-superacao-de-crise-economico-financeira-de-empresas-por-meio-do-instituto-da-recuperacao-extrajudicial
https://inteligenciaeinovacao.com/newsdino/?title=e-viavel-a-superacao-de-crise-economico-financeira-de-empresas-por-meio-do-instituto-da-recuperacao-extrajudicial&partnerid=1745&releaseId=256770
https://www.bga-adv.com/reestruturacao-de-empresas-por-meio-da-recuperacao-extrajudicial/
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