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MARCO LEGAL DAS STARTUPS 

APRESENTAÇÃO
Há muito tempo o cenário das startups e do empreendedorismo inovador 

vem crescendo no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, passou-se a criar a 
discussão sobre a necessidade ou não de se normatizar e regulamentar o setor. 
Parte entendia que havia necessidade da normatização para se dar segurança 
jurídica, sem que posteriormente sejam decretados nulos os acordos e contratos 
firmados por sua inexistência na lei; já parte entendia que a normatização iria 
ferir a intervenção mínima estatal baseada no modelo do neoliberalismo.

O Congresso Nacional passou a normatizar alguns pontos do ecossistema 
das startups a partir do ano de 2016. Naquele ano, veio a regulamentação do 
investidor-anjo para as micro e pequenas empresas (LC no 155/2016). Já em 
2019, veio a criação do Inova Simples (LC no 167/2019), modelo facilitador de 
criação, desenvolvimento e fechamento de startups.

No mesmo ano, o então Deputado JHC (PSB/AL) protocolou na Câmara 
dos Deputados o Projeto de LC no 146/2019, que trata sobre o Marco Legal das 
Startups. No ano seguinte, com a pandemia de Covid-19 e a necessidade de res-
trições de eventos, aglomerações e deslocamentos motivados pelo isolamento 
social, voltou à tona a conversa sobre mecanismos inovadores para se ter a 
mesma normalidade de antes, dentro das medidas impostas pela crise sanitária, 
com realização de eventos, shows e reuniões on-line, por exemplo. 

Isso fomentou o universo das startups durante todo o ano de 2020. Assim, 
o Poder Executivo Federal protocolou na Câmara dos Deputados um segundo 
projeto de lei complementar sobre o Marco Legal das Startups, tendo recebido 
o número 249/2020. Este projeto ficou apensado ao projeto de 2019.

No relatório do relator do projeto, Deputado Vinicius Poit (NOVO/SP), foi 
juntada a redação dos dois projetos de lei, mantendo-se o número do primeiro 
projeto para sua regular tramitação. No segundo semestre de 2020, foi recebido 
o pedido de urgência do relator para julgamento no plenário da Câmara dos 
Deputados, aprovado no dia 14 de dezembro de 2020, por 361 votos favoráveis.

No Senado Federal, já depois do recesso parlamentar, o projeto recebeu 
51 emendas dos senadores, sendo que o relator Senador Carlos Portinho (PL/RJ) 
aprovou algumas e rejeitou outras – que se transformou nas Emendas de Plenário 
nos 52 a 56. Ao final, o projeto de lei foi aprovado no dia 24 de fevereiro de 2021 
por 71 votos favoráveis, tendo recebido dez emendas ao seu texto aprovado na 
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Câmara. Por tal razão, o Projeto de Lei retornou à Câmara dos Deputados para 
aprovação ou rejeição das emendas.  

Na Câmara dos Deputados, em maio de 2021, seis emendas foram aceitas 
pelo relator original, Deputado Vinicius Poit (NOVO/SP), que entendeu que quatro 
delas deveriam ser rejeitadas. Ao final, apenas três delas foram rejeitadas e as 
sete foram mantidas pelo Plenário da Câmara. A matéria seguiu para sanção 
do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que sancionou a matéria em 1o de 
junho de 2021, sob a LC no 182/2021, com dois vetos – o art. 7o integralmente e 
o art. 16, no tocante ao acréscimo do inciso V do art. 294-A da Lei no 6.414/1976.
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MARCO LEGAL DAS 
STARTUPS MINEIRO

Minas Gerais já aprovou e sancionou o seu Marco Legal estadual. Sancio-
nado pelo Governo estadual em 14 de janeiro de 2021, o Marco Legal mineiro 
se tornou a Lei no 23.973/2021.

São 18 artigos que tratam da conceituação de startup, das diretrizes e 
princípios da legislação, das medidas que a lei tomará para alcançar os seus 
objetivos, das medidas de fomento às soluções inovadoras pelo Estado, do 
chamamento público, do Contrato Público para Solução Inovadora – CPSI, do 
contrato de fornecimento e das disposições finais da lei.

Ao longo deste trabalho, faremos as principais comparações entre o Marco 
Legal mineiro e o federal. O que se perceberá é que a legislação mineira é bem 
próxima da federal, tendo uma estrutura próxima. Até formatos como o CPSI e 
o contrato de fornecimento são parecidos.

O Marco Legal federal é mais abrangente, até por tratar de temas de com-
petência legislativa da União, como os contratos cíveis (art. 21, I, da CF/1988). 
Da mesma forma, por trazer regras gerais ao assunto, também se torna mais 
abrangente, pois o Marco Legal estadual não precisa repetir aqueles assuntos. 
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RESUMO DO MARCO LEGAL 
DAS STARTUPS

O Marco Legal das Startups é uma lei relativamente enxuta, com 19 artigos, 
divididos em sete capítulos.

Sua ementa determina que se trata do Marco Legal das Startups e do 
Empreendedorismo Inovador – porém, é comumente chamado de Marco Legal 
das Startups, termo que usaremos durante todo este trabalho. Por startups pode-
mos entender a empresa escalável e inicialmente instável, que utiliza tecnologia 
disruptiva para a resolução de um problema atual. Trabalharemos detalhadamente 
o conceito de startups no estudo do art. 4o. Já o empreendedorismo inovador é uma 
modalidade diferenciada do empreendedorismo tradicional, que se baseia na alta 
capacidade de transformação do objeto do negócio e no engajamento de todos 
os envolvidos, com objetivos claros, ousadia e vontade de realizar mudanças. 

O primeiro capítulo trata das definições, princípios e diretrizes fundamen-
tais. Basicamente, define o conceito de startup, de investimento-anjo e de sandbox 
regulatório e trata dos princípios e diretrizes fundamentais da lei, mostrando 
quais são os seus pilares de sustentação.

O segundo capítulo trata da conceituação de startups e do seu enquadra-
mento na lei. Assim, trará um conceito do que a lei entende como startup e quais 
os critérios legais e objetivos para se enquadrar nessa modalidade empresarial. Já 
o terceiro capítulo trata dos instrumentos de investimento em inovação, disser-
tando como uma pessoa física ou jurídica poderá investir na startup e quais são 
os efeitos jurídicos resultantes desse investimento e da assinatura do contrato. 

O capítulo seguinte disserta sobre o fomento à pesquisa, ao desenvolvi-
mento e à inovação. Para tanto, possibilita que empresas legalmente obrigadas 
a investir parte de seus rendimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
possam destinar tais valores para fundos patrimoniais, de investimento ou em 
programas públicos de aceleração, incubação ou que, de qualquer forma, sirva 
para o desenvolvimento de startups. 

O quinto capítulo trata dos programas de ambiente regulatório experimen-
tal, os chamados sandbox regulatório. Trata a lei somente do funcionamento do 
programa supramencionado, das obrigações dos entes que regulam setores da 
economia, entre outras questões inerentes ao programa.
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CRÍTICAS AO TEXTO DO 
MARCO LEGAL

O Marco Legal das Startups traz os conceitos básicos de alguns temas 
importantes para o universo das startups, como sandbox regulatório, investidor-
-anjo e o próprio termo startup. Da mesma forma, a legislação modifica trechos 
de legislações existentes para se adequarem ao novo universo das startups, como 
o Inova Simples e a Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976).

Contudo, entendemos que a legislação deveria ter tratado do requisito 
tributário para fortalecimento das startups. Apesar de dissertar sobre startups 
como uma empresa inovadora iniciante ou de operação recente, a lei não trouxe 
nenhum benefício fiscal a essa modalidade empresarial, deixando-a apenas 
com o SIMPLES, se assim desejar e tiver os requisitos legais. Entendemos que o 
legislador infraconstitucional deveria aproveitar que o Marco Legal das Startups 
é uma lei complementar para tratar dos benefícios fiscais para as startups. 

Outra crítica que deve ser feita à redação do Marco Legal das Startups é a 
má técnica em determinados pontos. Apesar de reunir os principais temas sobre 
o universo das startups – por isso o nome Marco Legal –, trechos importantes 
que deveriam estar inclusos aqui estão fora. Por exemplo, o Marco Legal concei-
tua investidor-anjo; porém, esse conceito continua descrito na LC no 123/2006. 

E a LC no 123/2006 trata exclusivamente das micro e pequenas empresas. 
Mas startup não é sinônimo de micro e pequeno empresa. Afinal, conforme o 
art. 4o, § 1o, I, do Marco Legal, startup é uma empresa que tem faturamento de 
até R$ 16 milhões ao ano. Já o faturamento da micro e pequena empresa não 
passa de R$ 4,8 milhões por ano (art. 3o, caput, II, da LC no 123/2006).

Com a continuidade da redação do investidor-anjo na LC no 123/2006, 
pode-se vir a entender que somente micro e pequenas empresas poderão receber 
esse tipo de investimento – o que certamente não é a intenção do legislador. 
Se este queria manter a possibilidade de micro e pequenas empresas não con-
ceituadas como startups receberem investimento de investidores-anjo, bastaria 
trazer o art. 61-A para o Marco Legal e determinar a aplicação também às micro 
e pequenas empresas da LC no 123/2006. Ou se trazia o investimento-anjo para 
o Marco Legal e deixava também na LC no 123/2006.
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TEXTO DO MARCO LEGAL 
DAS STARTUPS

LEI COMPLEMENTAR N° 182, DE 1o DE JUNHO DE 2021
Institui o Marco Legal das Startups e do empreendedorismo inovador; e 
altera a Lei no 6.404, de 15 dedezembro de 1976 e a Lei Complementar 

no 123, de 14 dedezembro de 2006.

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES, DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES FUNDAMENTAIS

Art. 1o Esta Lei Complementar institui o marco legal das startups e do empreen-
dedorismo inovador.

BREVES COMENTÁRIOS
Conforme já falamos anteriormente, esta legislação trata do Marco Legal 

das Startups na esfera federal. Traz, portanto, as normas gerais sobre as startups 
em âmbito federal, as quais os Estados e Municípios podem suplementar em 
legislações próprias, desde que não difiram das regras gerais descritas na esfera 
federal (art. 24, §§ 1o e 2o, da CF/1988).

Ademais, o caput do art. 1o dispõe que esta legislação institui o marco legal 
do emprendedorismo inovador. Essa modalidade de empreendedorismo dá-se 
quando foge dos paradigmas tradicionais, tornando-se algo novo e diferente 
dos modelos tradicionais. Normalmente, está abarcado dentro do universo das 
startups, uma vez que a startup é, por si só, um empreendedorismo inovador.

Parágrafo único. Esta Lei Complementar:
I – estabelece os princípios e as diretrizes para a atuação da administração pública 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios;
II – apresenta medidas de fomento ao ambiente de negócios e ao aumento da 
oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador; e
III – disciplina a licitação e a contratação de soluções inovadoras pela adminis-
tração pública.

BREVES COMENTÁRIOS
O parágrafo único do art. 1o informa o que a lei a qual trabalharemos traz 

de novo para a legislação já em vigor. Basicamente, trata do seguinte:
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a) estabecer princípios e diretrizes para a atuação da Adminis-
tração Pública federal, estadual, distrital e municipal;

Conforme veremos adiante, a startup e o Poder Público podem assinar 
contratos de entrega de produto ou de prestação de serviços. Isso se dará tanto 
para solucionar um problema existente no âmbito da Administração Pública 
quanto para visar ao incentivo de utilização de soluções elaboradas por startups 
ou do empreendedorismo inovador como um todo.

O próprio art. 3o, ao tratar das diretrizes e princípios desta lei, determina 
o incentivo da utilização das soluções trazidas por startups como fortalecimento 
do elo entre iniciativa privada e pública. 

Só que a Administração Pública possui regras mais engessadas que a ini-
ciativa privada. A Administração Pública brasileira é pautada nos princípios da 
Legalidade, Impessioalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, que, por estarem 
no seio da Constituição Federal (art. 37, caput), obriga a todo ente público, de 
qualquer esfera, a obedecer. Além disso, a Legalidade da Administração Pública 
determina que o ente público só poderá agir se tiver lei que permita. 

Ou seja, de forma resumida, há a necessidade de criação de uma legislação 
que dá permissão para o ente público agir de determinada forma. E o Marco Legal 
das Startups visa exatamente criar as regras para que a Administração Pública 
Federal possa agir, bem como regras gerais e princípios básicos norteadores das 
legislações estaduais, distrital e municipais.

A título de exemplo, o Marco Legal das Startups de Minas Gerais esculpe que 
uma das diretrizes para o estímulo de desenvolvimento de startups no território 
mineiro é a eliminação, por parte do Estado, de burocracias que possam impedir 
a implantação, a operação e o encerramento de startups (art. 4o, VIII). Trata-se 
de uma regra que está alinhada com os princípios do Marco Legal das Startups 
federal. Veremos mais detalhadamente adiante, no estudo do art. 3o desta lei.

b) apresenta medidas de fomento ao ambiente de negócios e ao 
aumento da oferta de capital para investimento em empreen-
dedorismo inovador; e

Esta lei não apenas traz que é dever dos órgãos públicos o incentivo e 
fomento ao negócio, como traz quais serão os mecanismos utilizados. Um exem-
plo é o Contrato Público para Solução Inovadora – CPSI do art. 14, ou o Capítulo 
IV – Do Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação.

As medidas apresentadas por esta lei não excluem outras existentes em 
legislações regionais sobre o tema, desde que não contrarie a legislação federal.
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No caso do investidor, mesmo que haja a desconsideração da personali-
dade jurídica, o seu patrimônio pessoal ficará protegido.

Contudo, o parágrafo único do art. 8o traz uma ressalva quanto à proteção 
do patrimônio pessoal do investidor. Ao contrário do investidor-anjo, que não 
tem essa ressalva (vide estudo do art. 61-A mais adiante), o investidor poderá 
ter seu patrimônio pessoal atingido quando der causa ou estiver envolvido em 
dolo, fraude ou simulação.

Dolo, para os fins civis, é o artifício para ludibriar terceiro a realizar negócio 
jurídico prejudicial para si. A fraude é o engodo, é a alteração da verdade para 
enganar terceiros. Já a simulação é a fraude visando criar um negócio jurídico 
inexistente como se existisse de fato. 

Em todos os casos, o negócio jurídico realizado é anulável, conforme o art. 
171, II, do CC/2002. Além disso, gerando prejuízo para o lesado e o patrimônio 
da startup for insuficiente para quitar o débito, poderá o patrimônio pessoal do 
investidor ser utilizado para pagamento do remanescente. Vale ressaltar que tal 
exceção só é válida se tiver participação ou envolvimento do investidor. 

CAPÍTULO IV
DO FOMENTO À PESQUISA, AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO

Art. 9o As empresas que possuem obrigações de investimento em pesquisa, desen-
volvimento e inovação, decorrentes de outorgas ou de delegações firmadas por 
meio de agências reguladoras, ficam autorizadas a cumprir seus compromissos 
com aporte de recursos em startups por meio de:

BREVES COMENTÁRIOS
Legislações federais determinam que empresas de determinados setores 

são obrigadas por lei a investir parte de seus rendimentos em pesquisa, desen-
volvimento e inovação. Esses setores são decorrentes de outorga ou delegação 
firmada pelo Poder Público, por intermédio das agências reguladoras – atual-
mente previstas na Lei no 13.848/2019. 

A título de exemplo, podemos dizer que as empresas do setor elétrico são 
obrigadas a aplicar, anualmente, o mínimo de 0,75% de sua receita operacional 
líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico (art. 1o, caput, da Lei no 
9.991/2000). Já as empresas do setor de petróleo e gás natural precisam aplicar, 
anualmente, entre 0,5% a 1% da receita bruta, a depender da modalidade con-
tratual (Capítulo 2, alíneas 2.2 e 2.3, do Regulamento Técnico no 3/2015 do ANP).

Visando incentivar o investimento em startups e no ecossistema de 
inovação, o art. 9o permite que estas empresas destinem o valor obrigatório a 
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incentivar em pesquisa, desenvolvimento e inovação em startups por meio dos 
mecanismos descritos nos incisos I a III do caput, que estudaremos um a um.

Aqui, a legislação determina expressamente startups, ou seja, deverão ser 
estas os alvos dos investimentos obrigatórios. E por startup entende-se a empresa 
descrita exatamente no art. 4o deste Marco Legal. 

I – fundos patrimoniais de que trata a Lei no 13.800, de 4 de janeiro de 2019, 
destinados à inovação, na forma do regulamento;

BREVES COMENTÁRIOS
Fundos patrimonais são entidades de direito privado que visam arrecadar, 

gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas privadas para programas, 
projetos e demais promoções de causas de interesse público. São regulamenta-
dos pela Lei no 13.800/2019.

Os fundos patrimonais possuem como receita as descritas no art. 13 da 
lei supramencionada, nas quais podemos destacar “as doações financeiras (...) 
e o patrocínio de pessoas físicas, de pessoas jurídicas privadas, nacionais ou 
estrangeiras (...)”, que engloba o inciso I do art. 9o do Marco Legal.

Ademais, o fundo patrimonial realizará parceria com instituições apoiadas 
para financiar seus projetos, dedicados à consecução de finalidades de interesse 
públicos, com recursos do fundo. 

II – Fundos de Investimento em Participações (FIP), autorizados pela CVM, nas 
categorias:
a) capital semente;
b) empresas emergentes; e
c) empresas com produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento 
e inovação; e

BREVES COMENTÁRIOS
Os Fundos de Investimento em Participações, denominados popularmente 

como FIP, são uma comunhão de recursos que visa investir em companhias, 
abertas ou fechadas, ou em sociedades limitadas, com efetiva influência na defi-
nição de sua política estratégica e na sua gestão. É uma modalidade específica 
dos fundos de investimento dos arts. 1.368-C a 1.368-F do CC/2002.

O funcionamento dos FIP demanda autorização prévia da CVM, que, 
inclusive, regulamentou a sua constituição, administração e funcionamento por 
meio da sua Instrução no 578, de 30 de agosto de 2016.
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I – não será considerado sócio nem terá qualquer direito a gerên-
cia ou voto na administração da empresa;

II – não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive 
em recuperação judicial, não se aplicando a ele o art. 50 da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; 

III – será remunerado por seus aportes, nos termos do contrato 
de participação, pelo prazo máximo de cinco anos. 

A modificação se dá na redação dos incisos I e III e no acréscimo dos 
incisos IV e V. Começando pelos acréscimos, o inciso IV passa a permitir que o 
investidor-anjo possa exigir dos administradores da micro e pequena empresa 
as contas de sua administração, bem como o inventário, balanço patrimonial e 
balanço de resultado econômico. Estes últimos deverão ser anualmente. 

Afinal, se o investidor-anjo injetou aportes de capital na empresa visando 
auferir lucro sobre o seu resultado econômico, nada mais justo que ele tenha 
acesso às suas contas. Isso serve tanto para evitar fraudes por parte da empresa 
– alegando que o resultado econômico da empresa é menor que o real – quanto 
para saber se ainda é interessante permanecer com o investimento, auferir mais 
investimento, passar a ter participação societária (vide a seguir o estudo do § 
6o, II) ou sair da empresa. 

Pode acontecer de a empresa começar bem e de repente se tornar uma 
bomba-relógio prestes a explodir. O investidor-anjo, portanto, tem direito de 
saber a situação para, neste caso, retirar seu dinheiro antes que a bomba estoure 
– até porque, como veremos adiante, no estudo do § 7o, o investidor-anjo sai 
conforme a situação patrimonial atual da empresa. 

O inciso V complementa o inciso anterior e permite ao investidor-anjo 
acessar e examinar, a qualquer tempo, livros, documentos, estado do caixa 
e carteira da sociedade. Assim, evita-se que o investidor-anjo tenha acesso a 
informações omissas ou falsas. Afinal, ele não terá acesso somente ao relatório 
contábil anual, por exemplo, mas a toda movimentação financeira, mês a mês.

A única exceção à regra é se as partes pactuarem para que o acesso seja 
limitado a uma época própria. 

No tocante às modificações dos textos existentes, o inciso III determinava 
o prazo máximo de 5 (cinco) anos de remuneração do investidor-anjo por seus 
aportes. O Marco Legal majora esse prazo para 7 (sete) anos. Reforça-se que é 
prazo máximo, podendo ser pacutado prazo inferior entre as partes.
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Já o inciso I esculpia que o investidor-anjo não será considerado sócio 
para todos os fins, conforme já vimos no estudo do art. 2o, I, deste Marco Legal. 
Porém, a nova redação acrescenta uma nova possibilidade ao investidor-anjo. 
Agora, ele poderá participar das deliberações da micro e pequena empresa em 
caráter consultivo. Ou seja, o investidor-anjo poderá ser ouvido sobre o assunto 
a ser tratado nas reuniões e deliberações, não tendo poder de votar ou mandar, 
mas os sócios e administradores, querendo, podem levar em consideração o 
que ele optou. 

O § 6o determinava anteriormente que “ao final de cada período, o 
investidor-anjo fará jus à remuneração correspondente aos resultados distri-
buídos, conforme contrato de participação, não superior a 50% (cinquenta por 
cento) dos lucros da sociedade enquadrada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte”.

O Marco Legal das Startups modifica consubstancialmente a redação do § 
6o já referido. Agora, o parágrafo possui um caput que determina que “as partes 
contratantes poderão (...)”. Ou seja, ficam a cargo das partes, ao assinarem o 
contrato, seguir ou não as regras do investimento. Trata-se de uma atualização 
conforme a regra da mínima intervenção contratual descrita no parágrafo único 
do art. 421 do CC/2002, trazido pela Lei no 13.874/2019.

O inciso I é a redação atual do § 6o, com uma modificação. Aqui, a 
remuneração do investidor-anjo não será mais limitada a 50% dos lucros da 
empresa investida, como é atualmente, ficando livre para, querendo, as partes 
contratarem níveis superiores.

Trazemos, porém, uma questão. No inciso I do art. 2o do Marco Legal das 
Startups, conceitua-se o investidor-anjo como aquele que é remunerado por seus 
aportes. Ou seja, é necessária essa qualidade para ser investidor-anjo. Pelo § 6o 
do art. 61-A da LC no 123/2006, as partes poderão compactuar se o investidor-
-anjo será remunerado por seus aportes. Em suma, abre-se uma possibilidade. 

Este Marco Legal visa exclusivamente tratar de regras de startups e do 
empreendedorismo inovador. Já a LC no 123/2006 visa trazer as regras das micro 
e pequenas empresas. Nem toda startup é, por excelência, micro e pequena 
empresa e a recíproca é verdadeira. Porém, o legislador poderia ter sido mais 
feliz e ter mantido a regra da obrigatoriedade da remuneração do investidor-
-anjo por seu aporte, já que esta é a base da ideia do conceito de investidor-anjo. 

Contudo, no campo prático, haja vista a iniciativa exclusiva das partes 
contratantes, pouco efeito fará essa faculdade do § 6o, caput, do art. 61-A.
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Tal qual o § 7o, o § 8o do art. 65-A deveria ter acrescido que a prioridade dos 
pedidos no INPI abarcaria os registros de software na forma da Lei no 9.609/1998, 
o que não o fez, criando-se uma quebra da isonomia que não deveria existir. 

Art. 18. Ficam revogados os seguintes dispositivos: 
I – incisos I e II do caput do art. 294 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e
II – os §§ 1o, 2o e 9o do artigo 65-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezem-
bro de 2006. 

BREVES COMENTÁRIOS
O art. 16 do Marco Legal das Startups dá nova redação ao caput do art. 

294 da Lei no 6.404/1976, criando os incisos III e IV. Da mesma forma, o art. 
18 revoga os atuais incisos I e II, que determinavam:

I – convocar assembleia-geral por anúncio entregue a todos os 
acionistas, contra-recibo, com a antecedência prevista no artigo 
124; e
II – deixar de publicar os documentos de que trata o artigo 
133, desde que sejam, por cópias autenticadas, arquivados no 
registro de comércio juntamente com a ata da assembleia que 
sobre eles deliberar.

Trata-se de modificação na política estatal referente às companhias, abertas 
ou fechadas, consideradas muito pequenas. Para mais detalhes, vide o estudo 
do próprio art. 16.

Já o inciso II revoga dispositivos do art. 65-A da Lei das Micro e Pequenas 
Empresas. Trata-se dos §§ 1o, 2o e 9o. Os §§ 1o e 2o conceituavam startup para 
a legislação brasileira.

Conforme vimos anteriormente, o Marco Legal das Startups conceitua 
startup, bem como traz critérios objetivos para sua caracterização como tal 
para a legislação brasileira federal (art. 4o). Portanto, de fato se tornaria inviável 
a manutenção dos §§ 1o e 2o do art. 65-A, uma vez que sua revogação é de 
extrema importância para se manter um único conceito existente de startup 
nas leis federais.

Já o § 9o determinava que “os recursos capitalizados não constituirão renda 
e destinar-se-ão exclusivamente ao custeio do desenvolvimento de projetos de 
startup de que trata o § 1o deste artigo”.

A revogação deste parágrafo se dá não somente pela ligação direta com o 
§ 1o – que também foi revogado –, mas principalmente pela constrição da dire-
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ção dos recursos capitalizados pela startup – por exemplo, em um investimento. 
Pelo referido § 9o, tais recursos seriam destinados exclusivamente ao custeio 
do desenvolvimento de projetos das startups, o que engessaria a sua utilização.

Com a nova redação, os recursos capitalizados não ficam automaticamente 
engessados, o que facilita o crescimento das startups. 

Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias 
de sua publicação oficial.

BREVES COMENTÁRIOS
A decisão de dar um prazo entre a data da sanção da lei e a sua vigência 

é para que o Poder Público e a iniciativa privada possam se adaptar à nova legis-
lação. É a chamada vacatio legis. Não há um prazo predefinido, podendo cada 
lei dar seu próprio prazo. Se não houver qualquer prazo, legalmente será de 45 
(quarenta e cinco) dias – artigo 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (Dec.-lei no 4.657/1942).

O Marco Legal das Startups deu o prazo de vacatio legis de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da data da sanção da lei pelo Poder Executivo Federal. 

O Marco Legal mineiro, entretanto, determinou em seu art. 18 que a 
vigência seja imediata, tendo entrado em vigor no dia 15 de janeiro de 2021.
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