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PANORAMA REGULATÓRIO PARA STARTUPS 

Recentes iniciativas regulatórias sinalizam um cenário promissor para as 
startups e ecossistema da inovação no Brasil. Esse quadro resulta do 
engajamento de diversos agentes, tanto do setor público quanto do privado, e 
tende a contribuir para a conformidade de instituições e mercado brasileiros 
com as tendências da economia digital. 

Abaixo apresentamos um breve panorama de movimentações referentes ao 
tema, particularmente aquelas observadas a nível federal, no Estado de Minas 
Gerais e no Distrito Federal. 

 Algumas medidas já implementadas:

A fim de impulsionar o ecossistema da inovação, algumas medidas
institucionais e governamentais têm sido tomadas no Brasil no sentido de definir
um quadro normativo que favoreça a criação de startups, tanto a nível federal
quanto estadual, municipal e no Distrito Federal.

A título de exemplo, órgãos reguladores como Banco Central (Resolução
29/2020), Conselho Monetário Nacional (Resolução 4.865/2020),
Superintendência de Seguros Privados (Resolução 381/2020) e Comissão de
Valores Mobiliários (Instrução 626/2020) já editaram atos relacionados a suas
respectivas competências a fim de oferecer o chamado “sandbox regulatório”.

O sandbox é um enquadramento regulatório, concebido no Reino Unido, que
consiste em um ambiente experimental controlado, onde produtos, serviços e
modelos de negócios com caráter inovador são temporariamente dispensados de
determinados requisitos regulatórios, facilitando a entrada de novos agentes no
mercado.

A nível legal, o primeiro sandbox do Brasil foi instituído no âmbito do Distrito
Federal por meio da Lei 6.653/2020. O projeto de lei originário, PL 399/2019,
de autoria da deputada Julia Lucy (NOVO), havia sido vetado pelo Governo do
Distrito Federal, mas a Câmara Legislativa votou por derrubar o veto e seguir
com a implementação do enquadramento experimental.

 Marco Legal das Startups – Câmara dos Deputados:

A fim de sistematizar, a nível federal, a legislação referente às startups1 e ao
empreendedorismo inovador, a Presidência da República apresentou ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar (PLP 249/2020), que tramita
na Câmara dos Deputados.

1 O projeto define como startup as “entidades nascentes ou em operação recente voltadas à
aplicação de métodos inovadores a modelo de negócios, produto ou serviços ofertados”.
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Nos termos do marco legal, são elegíveis para o enquadramento especial o 
empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, as 
sociedades empresárias e as sociedades simples, conforme critérios que 
especifica. Entre eles está o faturamento máximo e tempo máximo de inscrição 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal. 
 
Entre os princípios que orientam o PLP está o incentivo à contratação, pela 
administração pública, de soluções inovadoras elaboradas ou desenvolvidas por 
startups. Além disso, de acordo com as notas explicativas, um dos principais 
objetivos da proposta é atrair investimentos estrangeiros para as startups 
brasileiras e para o ecossistema de inovação. 
 
Quanto aos direitos e proteções do investidor, o PLP 249/2020 prescreve que o 
investidor não responderá por dívidas da empresa, inclusive em recuperação 
judicial, nem estará sujeito a disposições vigentes referentes a desconsideração 
de personalidade jurídica, exceto em caso de dolo, fraude ou simulação. 
 
As empresas que possuem obrigações de investimento em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, decorrentes de outorgas ou delegações firmadas 
por meio de agências reguladoras, também poderão cumprir seus compromissos 
por meio de aporte de recursos em startups. 
 
Os benefícios esperados, de uma forma geral, podem ser representados 
conforme segue: 
 

 Empreendedores: passam a contar com um regramento que facilita o 
aporte de capital, aumentando os incentivos para inovação. 

 Investidores: terão uma maior diversidade de opções para investimentos, 
num ambiente mais competitivo e inovador. Além disso, terão seu capital 
protegido pelo novo regramento. 

 Estado: poderá utilizar seu poder de compra como elemento de incentivo 
à inovação. Também poderá contar com novas formas de atender a 
demandas sociais de forma mais dinâmica. Isso tende a diminuir os 
custos administrativos do Estado. 

 Sociedade: com os novos incentivos, a oferta de novos serviços tende a 
crescer, tornando o ecossistema da inovação mais competitivo. Isso 
exigirá melhor qualidade quanto aos serviços que os agentes ofertam ao 
mercado, o que tende a aumentar o bem-estar dos consumidores e 
cidadãos.  

No tocante ao processo legislativo, o relator do PLP 249/2020 na comissão 
especial, deputado Vinícius Poit (Novo / SP), apresentou no dia 02/12/20 um 
requerimento para tramitação em regime de urgência, cujo propósito consiste 
em dispensar a deliberação da proposição pela comissão, submetendo-a 
diretamente ao Plenário. Esta é uma estratégia regimental para conferir 
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celeridade à tramitação naquela casa legislativa, o que costuma reduzir também 
as possibilidades para alteração no texto. Após aprovação pela Câmara, a 
proposta ainda deve ir para análise no Senado Federal. 
 

 Política Estadual de Estímulo ao Desenvolvimento de Startups – 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

No âmbito da ALMG tramita o Projeto de Lei (PL) 3.578/16, de autoria dos 
deputados Antônio Carlos Arantes (PSDB) e Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), que 
institui a Política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao 
desenvolvimento de startups no Estado. 
 
A proposição destina recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (Fapemig) e recursos do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG) para linhas de crédito para startups. 
 
Também são criados incentivos à contratação, pela administração pública, de 
soluções inovadoras elaboradas ou desenvolvidas por startups. 
 
O projeto foi aprovado em 1º turno pelo Plenário ALMG e agora retorna para 
votação em segundo turno na Comissão de Desenvolvimento Econômico, onde 
foi concedido o pedido de vista pelo deputado Virgílio Guimarães (PT). 
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