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Consulta Pública do Marco Legal de Startups e
Empreendedorismo Inovador
Nos últimos meses, o Subcomitê Ambiente Normativo de Startups do Comitê Interministerial para a 
Transformação Digital (CITDigital) - um grupo formado pelos Ministérios da Economia e o da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, outros órgãos públicos e o setor privado - debateu 
como melhorar o ambiente de negócios, facilitar o investimento em startups, além de tratar de 
aspectos ligados a relações de trabalho e compras públicas. 

O objetivo foi identificar os gargalos que impedem a criação, crescimento, expansão dessas 
empresas e, com isso, propor melhorias normativas e também de mecanismos de estímulo às 
startups. 

Ao longo desse período, foi realizada uma série de reuniões de trabalho com a participação de 
cerca de 50 instituições privadas e mais de 20 instituições públicas; no total, mais de 160 pessoas 
participaram das discussões. 

Como resultado, foram elaboradas propostas normativas e questionamentos que agora são 
submetidos à Consulta Pública, que estará aberta até o dia 23/06/2019. Após esse período, as 
equipes dos dois Ministérios trabalharão na consolidação das contribuições em propostas 
normativas.

O preenchimento da consulta a seguir deve tomar cerca de 30 minutos.

*Obrigatório

Antes de começar: orientações iniciais para o preenchimento

- Esta Consulta Pública está organizada em 10 seções (sendo esta primeira de Introdução e 
identificação); 
- Quase todos os temas têm texto-base ou minutas de redação normativa a que se referem, que 
poderão ser acessados por meio dos links indicados. 
- Nenhuma das questões temáticas são de resposta obrigatória e todas as contribuições e 
comentários são bem-vindos;  
- Caso deseje enviar documentos de apoio adicionais, envie para startups@mctic.gov.br (por favor, 
no corpo da mensagem, lembre-se de se identificar a fazer referência ao tema de sua contribuição); 
- Muito obrigado por seu tempo e por sua participação!

Dados pessoais

1. Nome completo *

2. E-mail *

mailto:startups@mctic.gov.br
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3. Telefone
Insira apenas números, com DDD (sem espaços
ou separadores)

4. Instituição

5. Cargo / função

6. Escolaridade *
Marcar apenas uma oval.

 Ensino fundamental incompleto

 Ensino fundamental completo

 Ensino médio incompleto

 Ensino médio completo

 Superior completo

 Pós-graduação

 Mestrado

 Doutorado

 Pós-doutorado
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7. Estado *
Marcar apenas uma oval.

 Residente no exterior

 Acre

 Alagoas

 Amapá

 Amazonas

 Bahia

 Ceará

 Distrito Federal

 Espírito Santo

 Goiás

 Maranhão

 Mato Grosso

 Mato Grosso do Sul

 Minas Gerais

 Pará

 Paraíba

 Paraná

 Pernambuco

 Piauí

 Rio de Janeiro

 Rio Grande do Norte

 Rio Grande do Sul

 Rondônia

 Roraima

 Santa Catarina

 São Paulo

 Sergipe

 Tocantins

8. Município *

Definição de startup
1. Ao propor conceitos de “startups”, alguns autores destacam diferenciais de inovação, às vezes 
delimitando às de cunho disruptivo; outros, priorizam a emergência de novos modelos de negócio, 
especialmente diante das possibilidades emergentes da digitalização da economia; sem prejuízo aos 
estudiosos que frisam a importância nuclear da atuação em ambiente de risco e incerteza. Tais 
proposições tendem a vir acompanhadas, por sua vez, por critérios objetivos que delimitam a 
dimensão destas empresas, seja com base em seu porte de capital, enquadramento formal, 
faturamento, equipe, dentre outros. 
 
2. No direito brasileiro, há vigente um conceito de startup, inserido no artigo 65-A da Lei 
Complementar 123/06, com sua aplicação a ela restrita. Internacionalmente, não se verificam 
tratados ou instrumentos de representatividade significativa e poucos países estabelecem em suas 
legislações domésticas os critérios segundo os quais uma empresa seria uma “startup”. Contudo, 
mesmo nestes poucos referenciais, identifica-se esforço de delimitação conceitual, recaindo aos 
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Estados a priorização de critérios que atendam aos seus objetivos de políticas públicas e 
desenvolvimento econômico e social. 
 
3. Parte deste desafio é consequência de um dilema intrínseco às políticas públicas: por um lado, 
quanto mais abrangente a definição do público-alvo qualificado a se beneficiar de ações 
governamentais, maior será a flexibilidade de desenvolvimento de iniciativas pelos diversos atores 
envolvidos, que poderão eventualmente restringir os critérios em seus instrumentos; entretanto, um 
conceito abrangente implica em um custo proporcionalmente maior, dificultando a implementação de 
iniciativas de apoio. De outro lado, quanto mais restritivo o conceito, mais sofisticados podem ser os 
mecanismos de apoio, mas o público-alvo beneficiado será menor, potencialmente excluindo-se 
segmentos que busca atender - no caso em questão, os atores do ecossistema empreendedor 
brasileiro. 
 
4. Diante do exposto, e para fins de subsidiar a eventual elaboração de uma referência conceitual 
geral à empresa de tipo “startup” no ordenamento jurídico nacional, colocam-se os seguintes 
questionamentos aos respondentes da presente consulta pública.

Definição jurídica

9. Na sua opinião, é necessário estabelecer uma definição jurídica referencial para a
empresa de tipo "startup" no Brasil?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Indiferente

10. Justificativa, comentários, complementações
 

 

 

 

 

Parâmetros e/ou critérios de definição

11. Na sua opinião, o conceito jurídico de startup deve estabelecer parâmetros e/ou critérios
de forma mais restritiva ou mais abrangente?
Marcar apenas uma oval.

 Definição mais restritiva: focará suas ações para um grupo mais restrito de empresas,
podendo disponibilizar a essas um maior grupo de instrumentos e/ou recursos

 Definição mais abrangente: focará suas ações para um grupo mais amplo de empresas,
podendo disponibilizar a essas um menor grupo de instrumentos e/ou recursos

 Não sei opinar / indiferente

12. Justificativa, comentários, complementações
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Questões de critérios conceituais

As respostas na escala likert (de 1 a 5) seguem a seguinte premissa: 1 - Sou contra; 2 - Pouco 
relevante; 3 - Neutro; 4 - Importante e 5 - Imprescindível 

Tipo de enquadramento tributário

13. Na sua opinião, a definição de startup precisaria estabelecer parâmetros referentes ao
tipo de enquadramento tributário?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sou contra Imprescindível

14. Quais tipos de enquadramento tributário seriam compatíveis com a empresa de tipo
"startup"?
Marque todas que se aplicam.

 Simples nacional

 Lucro presumido

 Lucro real

 O conceito de startup não deveria considerar o enquadramento tributário da empresa como
um critério

15. Justificativa, comentários, complementações
 

 

 

 

 

Tempo de constituição

16. Na sua opinião, a definição de startup precisaria estabelecer parâmetros referentes ao
tempo de constituição?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sou contra Imprescindível
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17. Qual seria o limite de tempo de constituição (contados a partir da aquisição de CNPJ) da
empresa de tipo "startup"?
Marcar apenas uma oval.

 Até 2 anos após sua formalização

 Até 5 anos após sua formalização

 Até 10 anos após sua formalização

 Não deveria estar vinculado ao tempo de constituição

 Outro: 

18. Justificativa, comentários, complementações
 

 

 

 

 

Limite de faturamento anual

19. Na sua opinião, a definição de startup precisaria estabelecer parâmetros referentes ao
limite de faturamento bruto anual?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sou contra Imprescindível

20. Qual seria o limite de faturamento bruto anual da empresa de tipo "startup"?
Marcar apenas uma oval.

 Até R$4.8 milhões (equivalência ao limite de MPE)

 Até R$16 milhões (critério de MPE do Mercosul e referência FIP de capital-semente)

 Até de R$78 milhões (métrica de lucro real)

 Entendo que o conceito não deveria estar vinculado ao faturamento

 Outro: 

21. Justificativa, comentários, complementações
 

 

 

 

 

Investimento mínimo em P, D & I
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22. Na sua opinião, a definição de startup precisaria estabelecer parâmetros referentes a um
percentual mínimo de investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em relação
ao faturamento bruto da empresa?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sou contra Imprescindível

23. Qual seria o mínimo de investimento da empresa de tipo "startup" em P,D&I em relação ao
seu faturamento bruto?
Marcar apenas uma oval.

 Não deveria estar vinculado investimento em PD&I

 Investimento mínimo de até 5% em PD&I

 Investimento de 5 até 10% em PD&I

 Investimento de 10 até 15% em PD&I

 Investimento de mais de 15% em PD&I

 Outro: 

24. Justificativa, comentários, complementações
 

 

 

 

 

Equipe (dimensão)

25. Na sua opinião, a definição de startup precisaria estabelecer parâmetros referentes a
porte da empresa, particularmente em relação à quantidade de funcionários?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sou contra Imprescindível

26. Até que porte uma empresa pode ser considerada uma startup, no que tange a quantidade
de funcionários formais?
Marcar apenas uma oval.

 Até 10 funcionários

 Até 50 funcionários

 Até 100 funcionários

 Até 200 funcionários

 A quantidade de funcionários não deveria ser um critério para o conceito de Startup

 Outro: 
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27. Justificativa, comentários, complementações
 

 

 

 

 

Equipe (qualificação)

28. Na sua opinião, a definição de startup precisaria levar em consideração a educação formal
de seus integrantes?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sou contra Imprescindível

29. Para que uma empresa seja considerada uma startup, qual percentual de seus
funcionários deveria possuir pelo menos ensino superior completo?
Marcar apenas uma oval.

 Pelo menos 20% dos funcionários

 Pelo menos 50% dos funcionários

 Pelo menos 80% dos funcionários

 Não deveria ser um dos critérios para uma empresa ser considerada uma startup

 Outro: 

30. Para que uma empresa seja considerada uma startup, qual percentual de seus
funcionários deveria possuir pelo menos curso de pós-graduação strictu sensu (mestrado
e/ou doutorado)?
Marcar apenas uma oval.

 Pelo menos 10% dos funcionários

 Pelo menos 25% dos funcionários

 Não deveria ser um dos critérios para uma empresa ser considerada uma startup

 Outro: 

31. Justificativa, comentários, complementações
 

 

 

 

 

Enquadramento societário
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32. Na sua opinião, a definição de startup deve delimitar-se a tipos específicos de
enquadramento societário?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sou contra Imprescindível

33. Quais tipos societários seriam compatíveis com empresas "startup"?
Marque todas que se aplicam.

 Microempreendedor individual (MEI)

 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

 Empresa de Responsabilidade Limitada (LTDA)

 Sociedade Anônima (S/A)

 Não deveria estar vinculado a um enquadramento societário específico

 Outro: 

34. Justificativa, comentários, complementações
 

 

 

 

 

Autodeclaração

35. Na sua opinião, a autodeclaração é um elemento de conceituação de empresa "startup"?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sou contra Imprescindível

36. Você considera que, à luz do direito brasileiro, a autodeclaração seja condição necessária
para a caracterização de uma "startup"?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Indiferente

37. Justificativa, comentários, complementações
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Vedação à distribuição de lucro

38. Na sua opinião, a definição de startup precisaria estabelecer parâmetros referentes à
distribuição de lucros?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sou contra Imprescindível

39. Até que percentual de seu lucro uma empresa poderia distribuir anualmente e ainda ser
considerada uma "startup"?
Marcar apenas uma oval.

 Nunca poderia distribuir lucros

 Distribui até 10% do lucro anualmente

 Distribui até 25% do lucro anualmente

 Não deveria haver limitação à distribuição de lucros

 Outro: 

40. Justificativa, comentários, complementações

Propriedade intelectual

41. Na sua opinião, a definição de startup precisaria estabelecer parâmetros referentes à
detenção de direito de propriedade intelectual?
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Sou contra Imprescindível

42. Em relação à propriedade intelectual própria, poder-se-ia reconhecer como startups
empresas que:
Marcar apenas uma oval.

 Não realizou depósito de patente

 Já realizou depósito de patente no Brasil ou no exterior

 Já obteve o registro de patente no Brasil ou no exterior

 Outro: 

43. Justificativa, comentários, complementações

Outros parâmetros
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44. Indique sua opinião quanto à importância dos critérios elencados abaixo para a
conceituação de empresa de tipo "startup"
Marcar apenas uma oval por linha.

Sou
contra

Pouco
relevante Neutro Importante Imprescindível

Atuar em ambiente de
risco/incerteza
Utilizar novos modelos de
negócios
Ser empresa intensiva em
tecnologia
Comercializar
produto/serviço inovador

45. Justificativa, comentários, complementações

Sugestões de novas propostas

46. Espaço para sugestões de propostas sobre o tema "Definição de Startup"
 

 

 

 

 

Sociedade Anônima Simplificada
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-
publicas/arquivos/cpmlsei-a-sociedade-anonima-simplificada.pdf

47. Deixe aqui sua consideração sobre a proposta de texto normativo (disponível no link
acima)
 

 

 

 

 

Sugestões de novas propostas

48. Espaço para sugestões de propostas sobre Sociedade Anônima Simplificada
 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-a-sociedade-anonima-simplificada.pdf&sa=D&ust=1558620685793000&usg=AFQjCNGbh3845x0vuPH95AZOAyBOMw_LUg
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Responsabilidade solidária
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-
publicas/arquivos/cpmlsei-b-responsabilidade-solidaria.pdf

49. Deixe aqui sua consideração sobre a proposta de texto normativo (disponível no link
acima)
 

 

 

 

 

Sugestões de novas propostas

50. Espaço para sugestões de propostas sobre o tema "Responsabilidade solidária"
 

 

 

 

 

Simples Nacional e Investimentos
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-
publicas/arquivos/cpmlsei-c-simples-nacional-e-investimentos-002.pdf

51. Deixe aqui sua consideração sobre a proposta de texto normativo (disponível no link
acima)
 

 

 

 

 

Sugestões de novas propostas

52. Espaço para sugestões de propostas sobre o tema "Simples Nacional e investimentos"
 

 

 

 

 

Facilitação de investimentos

https://www.google.com/url?q=http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-b-responsabilidade-solidaria.pdf&sa=D&ust=1558620685793000&usg=AFQjCNE5Q7RT4UHokIn4XPn6VNTY7m8pSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-c-simples-nacional-e-investimentos-002.pdf&sa=D&ust=1558620685794000&usg=AFQjCNHkBw7iD8CBXSp2uFNS0a-JJjB1Fw
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53. Na sua experiência, qual é ou quais são os instrumentos contratuais mais utilizados na
efetivação de investimentos em empresas do tipo "startup"?
Marque todas que se aplicam.

 Contrato de opção de subscrição de ações ou quotas celebrado entre investidor e a
empresa

 Contrato de participação de investimento-anjo, nos termos da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006, Art. 61-A, §1º

 Contrato de opção de venda de ações ou quotas celebrado entre investidor e os acionistas
ou sócios da empresa

 Debênture conversível emitida pela empresa nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976

 Contrato de mútuo conversível em participação societária celebrado entre investidor e a
empresa

 Estruturação de Sociedade em Conta de Participação celebrada entre investidor e a
empresa

 Outro: 

54. Considerando a resposta anterior, quais os obstáculos e limitações mais recorrentes no
emprego destes instrumentos?
 

 

 

 

 

55. Como tornar o instrumento de investimento-anjo da Lei Complementar nº 123/06 mais
atrativo?
A Lei Complementar nº 123/06, no Art. 61-A (inserido pela LC 155/16) inovou na legislação
brasileira ao criar a figura jurídica do investidor-anjo, modalidade direcionada ao investimento de
alto risco inerentes às incertezas de empresas inseridas no ecossistema de empreendedorismo
inovador. Contudo, detectou-se que a modalidade é subutilizada pelos atores envolvidos.
 

 

 

 

 

Sugestões de novas propostas
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56. Que outras medidas regulatórias devem ser tomadas para incentivar o investimento em
startups?
Se possível, referencie estudos, experiências em outros países ou outras informações.
Lembrete: caso deseje, é possível anexar arquivos no campo específico no "Bloco 1 -
Introdução". Caso o faça, favor identificar no nome do arquivo e mencionar no campo abaixo.
 

 

 

 

 

Fomento a P,D&I
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-
publicas/arquivos/cpmlsei-d-fomento-a-pdi.pdf

57. Deixe aqui sua consideração sobre a proposta de texto normativo (disponível no link
acima)
 

 

 

 

 

Sugestões de novas propostas

58. Espaço para sugestões de propostas sobre "Fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação"
 

 

 

 

 

Relações de colaboração

Considerações gerais

Startups parecem operar em ritmo próprio. Fazem parte dos ciclos de desenvolvimento: (i) sprints 
intensos para resolver um desafio; (ii) dividir a equipe com profissionais que trabalham em turnos 
variados, seguindo hábitos de maior rendimento ou preferência pelo encaixe com outras ocupações 
da vida diária; (iii) mobilidade; (iv) incentivos pelo desempenho e retorno; (v) atuação de mão de obra 
altamente especializada; e (vi) ciclo de vida próprio com prolongado período de prejuízo em fases 
iniciais.

https://www.google.com/url?q=http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-d-fomento-a-pdi.pdf&sa=D&ust=1558620685797000&usg=AFQjCNFcQwijmYpCxYUWL02qEmHdCpq0ug
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59. Sob a ótica jurídica, os contornos da legislação trabalhista são aderentes às rotinas de
uma startup?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

60. Se não, em que aspectos há conflitos entre fato e norma?
 

 

 

 

 

61. Quais os aprimoramentos necessários?
 

 

 

 

 

Empresas da economia sob demanda

Tribunais, legisladores e empresas têm se envolvido em debates contundentes acerca da economia 
sob demanda em todo o mundo. Há decisões sendo tomadas para definir o status da relação entre 
empresas e seus parceiros, a existência ou não de vínculo de emprego. A situação é semelhante no 
Brasil. Para determinados modelos de negócio, esse debate tem repercussões significativas.

62. Haveria necessidade de aprimoramentos no normativo nacional para trazer mais
segurança jurídica ao ecossistema de startups brasileiro?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

63. Que outras medidas regulatórias devem ser tomadas para aprimorar a segurança jurídica
do ecossistema de startups brasileiro?
 

 

 

 

 

Opção de Compra de Ações (stock options)
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-
publicas/arquivos/cpmlsei-e-opcoes-de-compra-de-acoes-stock-options.pdf

https://www.google.com/url?q=http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-e-opcoes-de-compra-de-acoes-stock-options.pdf&sa=D&ust=1558620685799000&usg=AFQjCNEGIsyB8ePtETThqsMoJm5ZTtZBIw
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Powered by

64. Deixe aqui sua consideração sobre a proposta de texto normativo (disponível no link
acima)
 

 

 

 

 

Sugestões de novas propostas

65. Espaço para sugestões de propostas sobre Opções de Compra de Ações (Stock Options)
 

 

 

 

 

Compras públicas: Termo de Colaboração para Teste de
Inovação
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-
publicas/arquivos/cpmlsei-f-termo-de-colaboracao-para-teste-de-inovacao.pdf

66. Deixe aqui sua consideração sobre a proposta de texto normativo (disponível no link
acima)
 

 

 

 

 

Sugestões de novas propostas

67. Espaço para sugestões
 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/url?q=http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/arquivos/cpmlsei-f-termo-de-colaboracao-para-teste-de-inovacao.pdf&sa=D&ust=1558620685800000&usg=AFQjCNEVOTRQrY0eIYY5PSy1Njgewal9eg
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Bloco A - Sociedade Anônima Simplificada (SAS) 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto: 

Nos debates no âmbito do Subcomitê de Ambiente Normativo para Startups, identificou-se que 

os modelos de empresa de sociedade limitada (LTDA), utilizado em larga medida no Brasil, bem 

como de empresa de sociedades anônimas tradicionais (S/A), não atendem às necessidades do 

empreendedorismo inovador contemporâneo. 

De um lado, sociedades limitadas não permitem a emissão de valores mobiliários com estruturas 

de capital sofisticadas. De outro, sociedades anônimas tradicionais possuem custos operacionais 

elevados, além de exigências de procedimentos e estruturas internas de difícil concretização em 

uma empresa de menor porte e com maior risco de empreendimento.  

A proposta abaixo, que usou como base o texto presente no Projeto de Lei nº 4.303/12, intenciona 

livrar micro, pequenos e médios empreendedores de uma série de burocracias, como os elevados 

custos de publicação de atos societários.  
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Proposta de texto normativo: 

Art. A.1.  A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

SEÇÃO X - DA SOCIEDADE ANÔNIMA SIMPLIFICADA 

Art. XX.1 É facultado à companhia, cuja receita bruta anual for inferior a R$16.000.000,00 

(dezesseis milhões de reais), apurada no exercício social anterior, constituir-se sob a 

modalidade de tratamento diferenciado denominada sociedade anônima simplificada 

(SAS), ou a ela aderir a qualquer tempo. 

§1º A adesão à modalidade SAS dependerá da aprovação de acionistas que 

representem metade mais uma, no mínimo, das ações com direito a voto, caso 

maior quórum não seja exigido pelo estatuto. 

§2º Atingido o valor da receita bruta anual definido no caput deste artigo, a 

companhia estará excluída, no exercício fiscal seguinte, do regime especial da 

sociedade anônima simplificada, independentemente de deliberação de acionistas. 

§3º O conselho de administração, se houver, ou a diretoria, deverá convocar, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da adesão ou da exclusão a que se 

referem os parágrafos anteriores, assembleia geral, para deliberar sobre a 

adaptação do estatuto da companhia, exceto se essa adaptação já estiver prevista 

em disposições transitórias no próprio estatuto. 

 §4º O estatuto da companhia deverá indicar, expressamente, a adoção da SAS. 

§5º Aplicam-se às sociedades anônimas na modalidade simplificada as regras 

gerais aplicáveis a todas as sociedades anônimas, com exceção daquelas 

incompatíveis com as regras específicas para a modalidade simplificada, previstas 

nos artigos XX.1 a XX.11 deste Capítulo. 

Art. XX.2 A SAS poderá ser aberta ou fechada e constituída por pessoa física ou jurídica. 

Art. XX.3 A SAS poderá ter um único acionista, pessoa física ou jurídica. 

Art. XX.4 A SAS poderá: 

§1º convocar assembleia geral, por anúncio único, entregue a todos os acionistas, 

contra recibo, físico ou eletrônico, com antecedência prevista no artigo 124, inciso 

I e II, §1º; 

I – O estatuto da companhia deverá prever os meios válidos de 

comunicação de aviso de recebimento caso a convocação para a 

assembleia geral ocorra por meio eletrônico; 
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§2º divulgar e manter seus atos constitutivos, as atas de assembleia geral, os 

documentos de que trata o artigo 133 e as atas de conselho de administração, se 

houver, em sítio próprio, acessível publicamente, assinados eletronicamente, 

certificados digitalmente ou assinados manualmente e digitalizados pela diretoria 

da empresa, mantidos na rede mundial de computadores. 

I - A divulgação dos atos ou documentos referidos no §2º deste artigo 

dispensa a companhia de publicações nos moldes do artigo 289. 

§3º A companhia deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de convocação 

e arquivá-los no registro de comércio competente, juntamente com os demais atos 

e documentos referidos neste artigo. 

Art. XX.5 O acionista da SAS poderá participar e votar à distância em assembleia geral, 

conforme disposições do estatuto da companhia. 

Art. XX.6 A distribuição dos dividendos prevista no artigo 202 não será obrigatória no 

exercício social em que a companhia estiver enquadrada na modalidade SAS, exceto se de 

outra forma dispuser seu estatuto social. 

§1º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do caput deste artigo 

poderão ser capitalizados ou registrados como reserva. 

§2º O saldo registrado em reserva poderá ultrapassar o capital social. 

§3º Havendo o desenquadramento da companhia da modalidade SAS, a assembleia 

geral deverá ser convocada para decidir a destinação dos valores registrados em 

reserva, salvo se a destinação após o desenquadramento já estiver prevista em seu 

estatuto social. 

Art. XX.7 A diretoria da SAS deverá ser composta por ao menos um diretor e poderá ser 

eleita e destituída a qualquer tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, 

pela assembleia geral, devendo o estatuto observar, no que couberem, os requisitos do 

artigo 143. 

Parágrafo único. Havendo o desenquadramento da companhia da modalidade SAS, 

o número de administradores deverá ser adequado, se necessário, ao mínimo 

previsto no artigo 143, no momento da próxima assembleia geral ordinária. 

Art. XX.8 Nas SAS, o pagamento da participação dos administradores poderá ser feito sem 

a observância do disposto no § 2º do artigo 152, desde que aprovada por unanimidade dos 

acionistas. 

Art. XX.9 Qualquer dos acionistas poderá retirar-se da SAS, mediante notificação à 

companhia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto se no estatuto houver 

restrições ao direito de retirada. 
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§ 1º Os demais acionistas poderão, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do recebimento 

da notificação, optar pela dissolução da companhia, em assembleia geral 

especialmente convocada, na qual o acionista retirante é impedido de votar. 

§ 2º O estatuto deverá estabelecer regras para a determinação do valor de 

reembolso, que somente poderá ser inferior ao valor do patrimônio líquido a preço 

de mercado quando for calculado com base no valor econômico da companhia 

apurado em avaliação. 

§ 3º O patrimônio líquido deverá ser apurado em balanço especial, com referência 

ao mês anterior ao da notificação da retirada. 

§ 4º A avaliação seguirá o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 45. 

Art. XX.10 Caberá à companhia ou a qualquer de seus acionistas requerer a exclusão judicial 

do acionista que descumprir suas obrigações sociais, podendo o estatuto prever hipóteses 

de exclusão extrajudicial. 

§ 1º Caso o estatuto faça previsão de hipóteses de exclusão extrajudicial de 

acionista, deverá definir o procedimento de exclusão e o exercício do direito de 

defesa, sob pena de invalidade da regra que a determinar. 

§ 2º Aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do artigo XX.9 para determinação do 

valor de reembolso do acionista excluído. 

Art. XX.11 A restrição contida no artigo 3º, §4º, inciso X, da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, não se aplica às pessoas jurídicas sob a modalidade de tratamento 

diferenciado SAS. 
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Bloco B - Responsabilidade Solidária 

 

   

Contexto: 

O ecossistema inovador é caracterizado pela volatilidade na abertura e encerramento de 

empresas e, sendo o insucesso uma etapa importante do processo de aprendizado dos 

empreendedores, é essencial promover a reabilitação dos empreendedores de boa-fé para que 

possam iniciar novos negócios. 

As alterações promovidas pela Lei Complementar nº. 147/14 no §5º do art. 9º da Lei 

Complementar nº 123/06 e no §2º do art. 7º, da Lei 11.598/07 levaram a possíveis interpretações 

jurídicas conflitantes, pois as redações de ambos os dispositivos abriram a possibilidade de 

equiparação de hipóteses de extinção regular de pessoa jurídica com débitos tributários em 

aberto a hipóteses de dissolução irregular de sociedade, ao atribuir responsabilidade solidária a 

sócios e administradores. 

A proposta elaborada no âmbito do Subcomitê de Ambiente Normativo para Startups pretende 

adequar a redação dos dois dispositivos supramencionados, no que diz respeito a empresas de 

tipo “startup”,  às regras de responsabilidade solidária previstas nos artigos 134 e 135 do Código 

Tributário Nacional, que estabelecem os critérios e hipóteses de responsabilização de terceiros 

em relação aos débitos tributários da Pessoa Jurídica. Dessa forma, espera-se afastar a 

interpretações dúbias, reforçando-se o entendimento consolidado na doutrina e na 

jurisprudência, na direção da excepcionalidade das hipóteses de responsabilização solidária de 

sócios e administradores. 
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Proposta de texto normativo: 

Art. B.1.  A Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 9º................................................................ .............................................. 

....................................................... ................................................................ 

§5º-A Em relação à responsabilidade tributária na extinção (baixa) de empresas do 

tipo “startup”:   

I - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 

principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos 

em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os 

empresários, os titulares, os sócios e os administradores. 

II - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os empresários, os 

titulares, os sócios e os administradores. (NR) 

 

Art. B.2. A Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 7º................................................................ .............................................. 

....................................................... ................................................................ 

§2º-A Em relação à responsabilidade tributária na extinção (baixa) de empresas do 

tipo “startup”  

I - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 

principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos 

em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os 

empresários, os titulares, os sócios e os administradores. 

II - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os empresários, os 

titulares, os sócios e os administradores.  
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Bloco C - SIMPLES Nacional e Investimentos 

 

 

Contexto: 

Ao longo dos debates no âmbito do Subcomitê de Ambiente Normativo para Startups, identificou-

se que um dos obstáculos legais existentes para atração de investimentos em startups é a 

impossibilidade de que empresas possam simultaneamente se organizarem sob a forma de 

sociedades anônimas e fazerem jus ao regime do Simples Nacional. Ao passo que a sociedade 

anônima é um dos modelos mais adequados para startups que desejam receber aportes de capital 

porque oferece segurança jurídica para os investidores e empreendedores, e se adequa melhor 

aos instrumentos de captação e atração existentes, o Simples Nacional baseia-se na redução e 

simplificação de custos relativos ao cumprimento de obrigações, sendo adotado por muitas 

companhias em início de operação, inclusive startups. 

Assim, a proposta sugere criar a possibilidade de afastamento, por meio de Decreto posterior, de 

condições de enquadramento no regime o tributário simplificado previsto na LC 123/06 para 

startups, permitindo assim que o Poder Executivo venha a autorizar a opção ao Simples para: (a) 

startups que tenham como sócios pessoas jurídicas; (b) startups cujo titular ou sócio participe 

com mais de 10% do capital de outra empresa; (c) startups que participem do capital de outra 

pessoa jurídica; (d) startups constituídas sob a forma de sociedade por ações. Por fim, cumpre 

notar que a mesma lógica é empregada na proposição de (e) manter a possibilidade de uso do 

Simples às startups com sócio domiciliados no exterior, com vistas a facilitar a atração de 

investimento estrangeiro.  
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Proposta de texto normativo: 

Art. C.1.  A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

Art. 3º  ........................................................................ 

§17º O poder executivo federal poderá, por meio de Decreto, afastar as restrições 

impostas pelos incisos I, IV, VI ou X do §4º no caso de empresas de tipo "startup"  

Art. 17º  ........................................................................ 

§6º O poder executivo federal poderá, por meio de Decreto, afastar a restrição 

imposta pelo inciso II do caput no caso de empresas de tipo "startup”.  
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Bloco D - Fomento a Pesquisa,  

Desenvolvimento e Inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto: 

As propostas elaboradas pelo Subcomitê de Ambiente Normativo de Startups referentes a 

fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação visam instituir base jurídica para aplicação dos 

recursos obrigatórios em P,D&I, seja por lei ou decorrente de obrigação contratual, tais como Lei 

de Informática, investimento obrigatório dos setor elétrico e de óleo e gás, entre outros. O 

objetivo sistêmico é de criar condições para que as empresas que possuem obrigações de realizar 

investimentos em P,D&I possam cumprir com seus compromissos por meio da aplicação de 

recursos em fundos patrimoniais ou em Fundos de Investimento em Participações (FIPs) de 

categorias associadas a P,D&I.   
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Proposta de texto normativo: 

Art. D.1.  As empresas que possuem obrigações legais ou contratuais de investimento em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação ficam autorizadas a aportar recursos para cumprir obrigações em: 

I - Fundos patrimoniais voltados à inovação, na forma do regulamento; e 

II – Fundo de Investimento em Participações - FIP, conforme regulamentação específica 

da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nas categorias: 

a) capital semente; 

b) empresas emergentes; e 

c) empresas com produção econômica intensiva em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

§ 1º O disposto no caput não se aplica aos percentuais mínimos legais ou contratualmente 

estabelecidos para serem aportados em fundos públicos. 

§ 2º O representante legal do FIP ou Fundo patrimonial que receber recursos nos termos do caput 

emitirá certificado comprobatório para fins de eficácia liberatória quanto a obrigações legais ou 

contratuais de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, na exata proporção do 

seu aporte, quando: 

I - da efetiva transferência do recurso ao fundo patrimonial, após a celebração de 

instrumento de transferência de recursos, no valor das despesas qualificadas para esse 

fim; e 

II – do efetivo comprometimento do recurso, após assinatura do boletim de subscrição do 

FIP, nos termos da regulamentação da CVM. 

§ 3º  Para que o Fundo Patrimonial e o FIP capte recursos junto a empresas que possuem 

obrigações legais ou contratuais de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação e que 

esta captação tenha eficácia liberatória quanto a essas obrigações, a sua destinação estará 

adstrita às diretivas indicadas pela entidade setorial responsável por fiscalizar tais obrigações, 

indicando os programas, projetos e demais finalidades de interesse público em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, em áreas de interesse da empresa originária, que devem ser 

apoiados. 

Art. D.2. Ato do poder executivo federal regulamentará a forma de prestação de contas do FIP que receber 

recursos nos termos do art. D.1 e sobre a fiscalização das obrigações legais ou contratuais de investimento 

em pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
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Bloco E - Opções de compra de ações  

(“stock options”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto: 

As opções de compra de ações são importante mecanismo de retenção de talentos em uma 

empresa, e, mais particularmente, no caso de startups, que possuem menos recursos à disposição 

para contratação de colaboradores. Os planos de opções de compra de ações já vêm sendo 

aceitos pela jurisprudência trabalhista e a proposta abaixo buscou corresponder às decisões 

recentes dos tribunais brasileiros, com o objetivo de dar maior segurança jurídica às empresas. A 

redação elaborada tomou por base o texto do Projeto de Lei 286/15. 
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Proposta de texto normativo: 

Art. E.1 A participação acionária de empregado por meio de Plano de Concessão de Ações (Stock Plans) 

consiste em vantagem contratual de natureza: 

I – não salarial, quando tratar-se de condição de contrato sem caráter retributivo em 

relação ao trabalho prestado ou, ainda, implicar em risco para o empregado; 

II – salarial, quando, em complementação ao salário fixo contratado, constituir-se em 

remuneração variável, caracterizada pela: 

a) vinculação do valor e/ou da quantidade do benefício ao desempenho ou a 

metas de produtividade; 

b) o método de exercício autorizado no ato concessivo da premiação não implicar 

risco para o empregado. 

§ 1º. A vinculação do exercício de opção de compra de ações, e não do seu valor ou da quantidade 

de ações, ao desempenho da própria empresa, como condição de elegibilidade, não implica no 

reconhecimento da natureza salarial da vantagem contratual. 

§ 2°. Consideram-se gratuitos e sem riscos para o empregado, na forma da alínea “b” do inciso II 

do caput deste artigo, os modelos de concessão de opções em que: 

I – as ações são custodiadas ao empregado de forma subsidiada pela empresa; ou 

II – são exercidas sem qualquer desembolso financeiro do empregado, por meio de 

métodos como os de: 

a) operação casada ou compra e venda no mesmo dia, na qual a operação de 

compra e venda é desenvolvida simultaneamente, sendo creditada ao empregado 

a diferença entre o valor da compra da ação, conforme o preço que lhe for 

prefixado, e o valor da venda da ação, conforme o preço praticado pelo mercado 

no momento da negociação; 

b) venda a descoberto, na qual o custo da opção é coberto com a utilização de 

parte das ações; 

§ 3º. Após a concessão de participação acionária por meio de Plano de Concessão de Ações (Stock 

Plans), salvo disposição mais favorável, o direito ao exercício das opções expira com: 

I – a renúncia; 

II – o término da validade estabelecida no ato concessivo do benefício ou na forma 

do §4º deste artigo; 

III – a rescisão do contrato de trabalho, se ainda não vencido o período de 

carência, nas hipóteses de pedido de demissão e de dispensa por justa causa; 
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§ 4º. Se a obtenção da condição de elegibilidade das opções concedidas for inviabilizada em face 

de dispensa arbitrária ou imotivada, o beneficiário poderá exercê-las até trinta dias depois de 

vencida a respectiva carência, salvo se o empregador lhe conceder período de validade maior que 

este. 

§ 5º. Aplica-se o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo independentemente da concessão de 

participação acionária por meio de Plano de Concessão de Ações (Stock Plans) ter sido concedida 

com caráter salarial ou como negócio jurídico de natureza comercial, ainda que estabelecido em 

face do contrato de trabalho, na forma do inciso I do caput deste artigo. 

§ 6°. Consideram-se submersas (underwater) as ações cujo valor de mercado estiver abaixo do 

preço de exercício fixado na concessão das opções. 

§ 7°. Quando submersas as ações, na hipótese de o benefício ter sido concedido com caráter 

retributivo, na forma do inciso II do caput deste artigo, compete ao empregador a adoção de 

medidas alternativas para viabilizar o direito ao exercício das opções concedidas como 

contraprestação salarial ou premiação, na forma respectiva das alíneas “a” e “b” do inciso II do 

caput deste artigo; 

§ 8°. A concessão de participação acionária por meio de Plano de Concessão de Ações (Stock Plans) 

não enseja a aplicação do princípio da isonomia ou da irredutibilidade salarial sob o argumento 

de prejuízo patrimonial decorrente da volatilidade das ações, ressalvada a hipótese estabelecida 

no § 7 deste artigo. 

§ 9°. O plano de aquisição de ações poderá estabelecer prazo mínimo de permanência na 

empresa, possibilitando a aquisição de ações. 
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Contexto: 

Propõe-se a criação de dispositivos que regulamentem a forma pela qual se dariam os testes 

prévios à contratação de soluções inovadoras pela Administração Pública, possibilitando a 

contratação direta caso os testes se revelem bem-sucedidos. Nesse sentido, está sendo proposta 

a criação da figura do Termo de Colaboração para Teste de Inovação (TCTI), objetivando a 

realização de teste de solução inovadora desenvolvida ou em desenvolvimento por startups, 

isoladamente ou em consórcios, com ou sem repasse de recursos, sempre precedida de 

chamamento público.  

Os dispositivos trazem normas sobre a forma do chamamento público, os critérios de avaliação 

das propostas, o teste de solução inovadora (feito após a assinatura do TCTI) e como aferir o 

resultado do teste. Em seguida, apresenta proposta sobre o procedimento de contratação da 

solução que alcançou as metas estabelecidas.  
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Proposta de texto normativo: 

Art. F.1.  Poderá ser celebrado, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, Termo de Colaboração para Teste de Inovação - TCTI, objetivando a realização de teste de 

solução inovadora desenvolvida ou em desenvolvimento por startups, isoladamente ou em consórcios, 

com ou sem repasse de recursos, sempre precedida de chamamento público. 

§1º. O chamamento público a que se refere o caput poderá ser instaurado de ofício, por meio de 

provocação da sociedade ou de startups interessadas, sendo indispensável a demonstração da 

existência de problema claramente e previamente identificado, cuja solução apresentada seja 

inovadora e envolva necessariamente o uso de tecnologia. 

§2º. Os critérios de seleção para celebração de TCTI deverão contemplar, no mínimo, os seguintes 

requisitos: 

I – Avaliação do potencial de inovação da solução, entendida como inovação, nos 

termos da lei, a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 

produtivo social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que 

compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, 

serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo 

ganho de qualidade ou desempenho, dentro ou fora da Administração; 

II - grau de desenvolvimento, grau de inovação e aderência ao desafio a ser 

enfrentado; 

III – viabilidade do modelo de negócio da solução inovadora e a sua maturidade; 

IV – qualificação da equipe e eventual experiência anterior da startup em projetos 

similares; 

V – a existência de comissão de avaliação, que deverá, obrigatoriamente, ter no 

mínimo 3 membros, dos quais ao menos um externo ao órgão responsável pelo 

processo de escolha, dotado de conhecimento técnico na área do desafio e 

reputação ilibada, que declarem, sob as penas da lei, não possuírem interesse 

direto ou indireto com a solução apresentada, nem com o interessado, bem como 

que não mantiveram relação jurídica com as entidades participantes do 

chamamento público nos últimos cinco anos. 

§3º. Na hipótese do chamamento público ser aberto por provocação de startup interessada, o 

edital mencionará o nome de tal empresa ou entidade. 

§4º. O chamamento público observará os princípios da impessoalidade, da isonomia e da 

publicidade. 
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§5º. O procedimento de seleção terá uma fase recursal única, que se seguirá à declaração do 

vencedor do processo seletivo, quando serão analisados os recursos referentes a todas as etapas 

do procedimento.  

§6º. Mediante justificativa expressa, poderão ser selecionados mais de um proponente para 

realização do teste. 

 

Art. F.2. O teste de solução inovadora será realizado por meio Termo de Colaboração para Teste de 

Inovação (TCTI), a ser regulamentado pela Administração Pública, que conterá, no mínimo, as seguintes 

cláusulas: 

I – o prazo do teste, limitando-se ao período máximo de 6 (seis) meses, bem como 

a sua possibilidade de prorrogação por igual período; 

II – se o caso, os custos a serem reembolsados, limitados ao valor constante do 

art. 23, II, a, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por TCTI, a ser definido no 

edital de chamamento público; 

III – as obrigações das partes; 

IV – as metas a serem atingidas para que seja possível a validação do êxito da 

solução inovadora, bem como a metodologia para a sua aferição. 

V - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da 

contratada ao parceiro público;  

VI – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em 

caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à 

gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas;  

VII – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, 

força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária;  

 

Art. F.3. Caso as metas definidas previamente no TCTI sejam alcançadas, a Administração Pública poderá 

celebrar contrato para o fornecimento em escala ou não, do produto, processo ou solução resultante do 

TCTI desenvolvido na forma dos artigos F.1 e F.2. 

§1º O contrato para o fornecimento previsto no caput, deverá ser limitado a 5 (cinco) vezes o 

valor definido na alínea II do Artigo F.2. 

§2º O contrato para o fornecimento previsto no caput, deverá limitar a 24 (vinte e quatro meses), 

com possibilidade de renovação por mais 12 (doze) meses, após os quais deverá ser aberta nova 

chamada pública para avaliação da existência de outras soluções ou realização de licitação. 
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§3º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão 

ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, 

prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado. 

§4º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput será efetuado proporcionalmente aos 

trabalhos executados no projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade 

de adoção de remunerações adicionais associadas ao alcance de metas de desempenho no projeto.    


