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GDPR: Comissão Nacional de Proteção de Dados de Portugal suspende envio de dados dos Censos 2021
para os EUA.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados de Portugal suspendeu a contratação pelo Instituto Nacional
de Estatística da empresa Cloudfare, INC., cujo escopo dos serviços era a “operacionalização do inquérito
censitário, que prevê no seu contrato a transferência de dados pessoais para os EUA”.

A razão da suspensão é a sede da empresa, que fica na Califórnia, estando diretamente sujeita à
legislação norte-americana de vigilância para fins de segurança nacional. Os EUA já foram considerados
por diversas vezes pela União Europeia como ambiente inseguro para a proteção de dados, quase
sempre por conta da mencionada lei, que “impõe a obrigação legal” das empresas sediadas no país, “de
dar acesso irrestrito às autoridades dos EUA aos dados pessoais que tenha na sua posse ou à sua guarda
ou custódia, sem que possa disso dar conhecimento aos seus clientes”.

Segundo o Tribunal de Justiça da União Europeia, a legislação norte-americana “implica uma ingerência
desproporcional nos direitos fundamentais dos titulares dos dados, à luz do Direito da União, não
assegurando, por isso, um nível de proteção de dados essencialmente equivalente ao garantido na UE”.
Por conta disso, o tribunal europeu impôs a obrigação às autoridades de proteção de dados dos Estados-
Membros em “suspender ou a proibir transferências de dados, mesmo quando assentes em contratos
baseados no modelo aprovado pela Comissão Europeia, como é o caso das cláusulas subscritas pelo INE,
se não houver garantias que estas possam ser respeitadas no país terceiro”.

Fonte: Jornal Económico; Tribunal de Justiça da União Europeia; CNPD.

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/comissao-de-protecao-de-dados-suspende-envio-de-dados-do-censos-para-os-eua-732267
https://e-justice.europa.eu/content_eu_case_law-12-pt.do
https://www.cnpd.pt/


Subvenções Estatais: Entra em vigor no Brasil lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do
Setor de Eventos.

Foi promulgada aos 04 de maio de 2021 a Lei nº 14.148/21, que cria a Programa Emergencial de
Retomada do Setor de Eventos “Perse”.

O Perse foi criado para beneficiar empresas que realizam ou comercializam eventos em geral, tais como:
shows, feiras de negócios, congressos, casas de espetáculos, buffets, casas noturnas, hotéis, agências de
turismo, salas de exibição de cinema, etc.

Entre os benefícios está a possibilidade de renegociação de dívidas tributárias e não tributárias, com
descontos substanciais (em regra 70% dobre o valor da dívida) e prazo de até 145 (cento e quarenta e
cinco) dias para pagar, com exceção dos débitos previdenciários cujo prazo máximo de parcelamento é
de 60 meses.

Além disso, a mencionada lei também criou o Programa de Garantia aos Setores Críticos “PGSC”, que
autoriza a utilização do Fundo Garantidor para Investimentos “FGI” na concessão de garantia a
empréstimos concedidos pelo setor bancário a empresas de direito privado, associações, fundações de
direito privado e sociedades cooperativas que não sejam de crédito.

O PGSC é gerido pelo BNDES.

Fontes: Câmara Legislativa; Governo Federal.

https://www.camara.leg.br/noticias/754348-lei-do-plano-de-recuperacao-do-setor-de-eventos-e-turismo-e-sancionada-com-vetos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14148.htm


Inovação e direitos humanos: Portugal promulga a Carta de Direitos Humanos da Era Digital.

Aos 17 de maio de 2021, foi publicada no Diário da República Eletrónico a Lei nº 27/2021, denominada
“Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital”.

A mencionada Carta vai ao encontro das políticas de transformação digital do Estado e garante uma
maior segurança e democratização do ambiente digital.

O diploma tem 21 artigos e garante diversos direitos aos usuários do ciberespaço, tais como: direito de
acesso ao ambiente digital; direito ao esquecimento; liberdade de expressão e criação em ambiente
digital; proteção contra a desinformação; Direitos de reunião, manifestação, associação e participação em
ambiente digital; Direito à privacidade em ambiente digital etc.

Além disso, o diploma ainda regula o uso da inteligência artificial e de robôs e o direito a neutralidade da
internet e ao desenvolvimento de competências digitais, dentre outras coisas.

Outra novidade interessante da Carta é possibilidade do testamento digital, autorizando que todas as
“pessoas podem manifestar antecipadamente a sua vontade no que concerne à disposição dos seus
conteúdos e dados pessoais, designadamente os constantes dos seus perfis e contas pessoais em
plataformas digitais, nos termos das condições contratuais de prestação do serviço e da legislação
aplicável, inclusive quanto à capacidade testamentária”.

Agora, após a promulgação da Carta, caberá a analise da eficácia das regras impostas e da possibilidade
de operacionalização.

Fontes: Portugal Digital; DRE

https://portugaldigital.com.br/marcelo-rebelo-de-sousa-promulga-carta-de-direitos-humanos-na-era-digital/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/163442504/details/maximized


Recuperação Judicial: Assembléia de credores não pode suprimir garantia sem anuência do credor.

Em acórdão festejado pelos credores, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria de
votos, que a supressão de garantias reais e fidejussórias aprovada no plano de recuperação judicial
somente terá efeitos perante os credores com aprovarem sem ressalvas o plano.

Esse entendimento vai de encontro com precedentes da 3ª Turma do STJ, que vinha afastando as
garantias fidejussórias independente da anuência dos credores.

Lembre-se que a garantia fidejussória possibilita aos credores cobrar o crédito daqueles terceiros que
assumiram a obrigação de honrar a dívida.

De acordo com Gustavo Cesar de Souza Mourão, advogado que defendeu o China Construction Bank em
uma das ações, há uma "verdadeira indústria de recuperações judiciais no Brasil, a qual se beneficiaria
de eventual decisão que permitisse o afastamento irrestrito das garantias, uma vez que são os sócios das
empresas que, em geral, constam como coobrigados e devedores solidários.”

Ao final do julgamento, prevaleceu o entendimento da maioria, encabeçado pelo ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, segundo a qual o afastamento das garantias não pode ser imposto aos credores que não
concordaram com ele, ainda que conste de cláusula em plano de recuperação aprovado em assembleia.

Fonte: Conjur.

https://www.conjur.com.br/dl/recuperacao-judicial-assembleia-nao.pdf


Business Litigation: Tribunal Europeu acolhe pedido da Ryanair e anula auxílio financeiro do Estado
português à TAP.

A disputa entre a companhia aérea irlandesa Ryanair e a companhia aérea portuguesa TAP ganhou um
novo capítulo, dessa vez favorável à Irlandesa, que obteve junto ao Tribunal Geral da União Europeia o
aceite quanto ao seu pedido de anulação da decisão da Comissão Europeia que autorizou ao Estado
português efetuar empréstimos de 1.200 milhões de euros à TAP.

Na decisão, o Tribunal Geral entendeu que as razões da Comissão Europeia para dar a autorização eram
“inadequadas”, razão pela qual procedeu com a anulação, enviando o processo novamente à comissão
Europeia”, de modo a ser proferida nova decisão.

Lembramos que, de acordo com a queixa apresentada pela Ryanair, há ilegalidade nos empréstimos
aprovados, que constituem auxílio de Estado, o que é vedado pelas regras de concorrência europeias.

Acompanharemos os próximos capítulos dessa disputa que está longe de acabar!

Fontes: TJUE; Jornal Económico.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/tribunal-europeu-anula-ajuda-do-estado-portugues-a-tap-740641


PME: Portugal lança o IVAucher como forma de apoiar a restauração, alojamento, cultura e sector de
turismo.

Arranca aos 1º de junho de 2021 o programa de apoio à economia portuguesa denominado “IVAucher”,
cujo intuito é fomentar a movimentação dos setores mais prejudicados pela pandemia, tais como:
restauração, hotelaria; alojamento e cultura.

De acordo com o programa, parte do IVA pago pelos consumidores nos mencionados setores durante os
meses de junho, julho e agosto será contabilizado em uma conta atribuída a cada consumidor, podendo
ser descontado nos meses de outubro, novembro e dezembro, para gastos nos mesmos setores.

O programa possui valor total de 200 milhões de euros, podendo ser alterado caso o montante
ultrapassado seja muito superior.

Para a adesão ao programa basta o consumidor manifestar interesse e, quando da compra nos setores,
informar a adesão e fornecer seus dados.

Importante ressaltar que o saldo em IVA que for usado pelo contribuinte para obter desconto no
IVAucher deixa de poder ser deduzido no IRS do ano seguinte.

Fontes: Visão; Jornal Económico.

https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2021-05-31-como-funciona-o-ivaucher-que-entra-em-vigor-amanha-em-8-perguntas-e-respostas/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/ivaucher-vai-ser-lancado-a-1-de-junho-741922


Inclusão de PNE: Programa de formação de autistas em tecnologias de informação é lançado em
Portugal.

A empresa portuguesa Critical Software lançou o programa de talentos Neurodiversidade, que visa dar
formação e posterior emprego à jovens maiores de 18 anos, que possuam diagnóstico de
autismo/Asperger e que possuam motivação para a área das tecnologias de informação (TI), sendo
necessário conhecimentos de inglês de nível médio.

De acordo com João Carreira, CEO da Critical Software, “é um programa de empregabilidade, dirigido a
pessoas que estão no espetro do autismo ou de Asperger. E a motivação é muito simples: a Critical é uma
empresa de pessoas, dependemos muitíssimo do talento. Para nós, a criatividade, a inovação e construir
conhecimento são a chave para o nosso sucesso e esta é uma oportunidade para ter pessoas com
características especiais envolvidas nesse processo de criação de inovação”.

Questionado sobre o porquê dos jovens com autismo/Asperger, João esclarece que “todas as áreas, mas
especialmente na nossa, em TI, a inovação, as ideias diferentes, vêm das zonas de fronteira, não vêm do
'mainstream' [do convencional]. Se as pessoas pensam todas da mesma maneira, eventualmente não vai
haver muita inovação. E, portanto, pessoas neurodiversas vão trazer essa riqueza para dentro de
empresa”.

Em paralelo, a Critical também irá treinar seus gestores para lidar com os jovens captados.

Os interessados no programa de talentos Neurodiversidade poderão enviar a candidatura até 09 de
julho.

Fontes: Jornal de Notícias; Critical Software.

https://www.jn.pt/nacional/programa-pioneiro-em-portugal-quer-formar-autistas-em-tecnologias-de-informacao-13741345.html
https://criticalsoftware.com/pt/careers/junta-te-a-nos
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