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DIREITO & STARTUPS 
ENTENDA O QUE O DIREITO TEM A DIZER SOBRE O 

ECOSSISTEMA INOVADOR E EMPREENDEDOR 

 

GRUPO DE ESTUDO DIREITO & 
STARTUPS – ESA OAB/RS 
O Grupo de Estudos sobre Direito e Startups da 
Escola Superior da Advocacia da OAB/RS surgiu 
do interesse de diversos advogados sobre a 
necessidade de aprofundamento do estudo dos 
diversos ramos do Direito aplicáveis ao 
desenvolvimento do ecossistema das Startups. 
O elemento definidor das Startups corresponde a 
um modelo de abordagem empreendedora que 
aceita e convive com a incerteza do 
empreendimento e a necessidade de dinamismo 
das soluções.  
Normalmente o conceito de startup está 
vinculado à inovação, porém não se limita à isso 
e, dentro deste contexto, é possível identificar um 
grupo de pessoas à procura de um modelo de 
negócio, baseado em tecnologia, repetível e 
escalável, trabalhando em condições de extrema 
incerteza. Assim, as etapas de maturação da 
startup correspondem a: idéia, formação do 
time, planejamento do negócio, validação, 
escala e consolidação. Assim, o conceito legal 
de startup deve ser adaptado ao cenário de 
extrema incerteza decorrente de um 
empreendimento que não possui um “mapa do 
caminho” previamente estabelecido. Os modelos 
de negócio reconhecidamente validados por 
reiteradas experiências, como padarias e 
restaurantes, baseiam-se em métodos e práticas 
anteriores e, portanto, o empreendedor assume 
riscos mitigados se comparados com 
empreendimentos nos quais não há experiência 
prévia que lhes dê suporte, como são os casos das 
startups. A regulação legal no ambiente de 
inovação deve considerar fundamentalmente 
o incentivo à inovação com regras menos 
rígidas que aquelas aplicadas para setores 
tradicionais da economia. 

 
 

 
 

fonte: Startupbase 

Startups é mais que um conceito 
 

ALEXANDRE SCHMITT DA SILAVA 
MELLO - OAB/RS 43.038 mello@rmad.com.br 

 
O desafio corresponde ao estímulo à inovação, 
conferindo segurança em um ambiente de 
incerteza com a preservação do respeito à 
coletividade (direitos de propriedade, 
do  consumidor, ao meio ambiente, etc) e que 
permita o crescimento e a maturidade da inovação 
até ser possível conviver com o ambiente 
concorrencial de mercado aberto com a adequada 
regulação estatal. Assim, o objeto de estudo do 
grupo correspondente ao fomento e ao 
desenvolvimento jurídico das amplas 
possibilidades proporcionadas pelas novas 
tecnologias ensejando a releitura de diversos 
ramos do Direito especificamente adaptados ao 
ecossistema das startups. O Rio Grande do Sul tem 
papel destacado no empreendedorismo e no 
ecossistema brasileiro de startups, ocupando a 
terceira posição entre os estados com maior 
número e a cidade de Porto Alegre entre as quatro 
cidades com maior número de empreendimentos, 
conforme mostra o gráfico acima. 

O tema possui portanto alta relevância para a 
advocacia gaúcha e aos interesses sociais, na 
medida em que estabelece diálogo constante 
com o fomento ao empreendedorismo por 
meio de campo específico do direito, não se 
confundido com outras áreas já existentes, na 
medida em que todos os ramos do direito são 
chamados a se adaptarem ao contexto de 
incerteza e insegurança típicas da nova 
economia que exigem adaptações específicas 
para empreendedorismos, desburocratiza-
ção plasmado no Direito para Startups. A 
Escola Superior da Advocacia, juntamente 
com a Seccional gaúcha da Ordem dos 
Advogados do Brasil, ao chancelar a presente 
iniciativa que apoiou desde o seu limiar de 
forma alvissareira contribuiu 
inestimavelmente para o engrandecimento do 
Ecossistema das Startups, apostando no 
empreendedorismo e na desburocratização 
como elementos de fomento ao 
desenvolvimento para que se atinja o ideal de 
um país melhor para cada um de nós. Apenas 
com uma sociedade civil forte e organizada 
será possível vislumbrar uma Nação 
sustentável, verdadeiramente. 

NESTA EDIÇÃO 

INVESTIMENTOS 
EM STARTUP 

DIREITO DO CONSUMIDOR, 
LICITAÇÕES E RELAÇÕES 
TRABALHISTAS 

LGPD, REGIME TRIBUTÁRIO 
E SOCIETÁRIO, TERMOS DE 
USO 
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PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e as Startups 

 
LUCIANO ESCOBAR – OAB/RS 50.873 
OAB/RS 50.873 – luciano.escobar@mfoadvogados.com.br 
NICHOLAS AUGUSTUS DE BARCELLOS NETHER – OAB/RS 104.090 
OAB/RS 104.090 – nicholasnether@hotmail.com 
 
 
A Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPDP) 
regula o tratamento de dados pessoais, conforme o artigo 1º. 
Particularmente no que diz respeito às startups que ainda não tiverem perso-
nalidade jurídica própria, terão pessoas naturais empregando seus esforços 
para o estabelecimento do negócio, o que faz indispensável  estabelecer-se 
cláusulas específicas sobre a proteção de dados pessoais, com definição das 
responsabilidades de cada um dos envolvidos, através de um MoU, ou seja, 
Memorando de Entendimento, visto que diversos empreendedores, em suas 
startups, baseiam suas iniciativas com imensa dependência de tratamento de 
dados pessoais (VAINZOF, Rony. Disposições Preliminares. In: MALDO-
NADO, Viviane Nóbrega Maldonado; BLUM, Renato Opice Blum; (Orgs.). 
LGDP – Lei Geral de Proteção de Dados Comentada. 1. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2019. v. 1, p.53). 
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não é uma lei de consentimento, 
visto que é apenas uma das bases legais para o tratamento de dados, previstas 
no artigo 7º da Lei. Aliás, ter o consentimento não é requisito para toda e 
qualquer hipótese de tratamento de dados pessoais, mas a transparência 
acerca do tratamento sim. Para todas as hipóteses de tratamento de dados, deve 
se observar fundamentalmente o princípio da transparência, mas sem deixar de 
se atender a todos os demais, previstos no artigo 6º. 
As  hipóteses encontram-se no artigo 7º, sendo que as relevantes – para o Ecos-
sistema de Startups – são as seguintes: a) Consentimento do Titular: claro, 
inequívoco, específico, para finalidade determinada, por escrito ou por outro 
meio que demonstre a manifestação de vontade do titular, de forma destacada 
(em cláusula específica) no contrato, sob pena de não ser considerado válido o 
consentimento; b) Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória; c) Exe-
cução de contrato do qual o titular dos dados pessoais seja titular; d) Exercício 
regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral; e) Proteção 
da vida; f) Legítimo interesse: com o tratamento dos dados pessoais estrita-
mente necessários para a finalidade pretendida, o que deverá ser feito de forma 
transparente (clara e inequívoca para o titular) e para (i) apoio e promoção de 
atividades do controlador; e (ii) proteção, em relação ao titular, do exercício 
regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas 
as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos ter-
mos desta Lei. g) Proteção ao crédito.  
Todo o tratamento de dados pessoais deve informar, através de Política de Pri-
vacidade ou de cláusula específica de contrato: a) finalidade específica do tra-
tamento; b) forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial 
e industrial; c) identificação do controlador; d) informações de contato do con-
trolador; e) existência de compartilhamento dos dados e a finalidade; f) res-
ponsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e g) direitos do titular, 
previstos no artigo 18 da LGPDP. 
Caso haja mudança da finalidade, deverá o titular do dado pessoal ser previa-
mente comunicado para ratificação do consentimento. 
Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de 
produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado 
com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os 
seus direitos elencados no artigo 18 da Lei. 
Todo o tratamento de dados pressupõe um ciclo com início, meio e fim. A 
principal situação de término de tratamento de dados pessoais, prevista na 
LGPDP, dá-se quando da solicitação, expressa do seu titular, com a revogação 
do seu consentimento, ressalvadas as hipóteses legais em que isso não é pos-
sível, porque necessária a guarda daqueles dados. Por outro lado, a Lei também 
estabelece a situação de término do tratamento de dados pessoais, indepen-
dentemente de qualquer pedido expresso do seu titular. 
Sempre que a finalidade do tratamento seja alcançada, ou os dados deixem de 
ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica pretendida, 
ou tenha chegado o fim do período de tratamento estabelecido ou seja deter-
minado pela Autoridade Nacional, deverá ocorrer o fim do tratamento dos da-
dos pessoais, com a sua eliminação da base de dados do Controlador. 
Além da figura do Titular dos Dados pessoais, a LGPDP estabelece e define 
quem são os agentes de Tratamento de Dados: a) O Controlador: É a pessoa 
natural ou jurídica, esta de direito público ou privado, a quem compete as de-
cisões referente ao tratamento de dados pessoais. Constitui obrigação do Con-
trolador, quando requisitado pela Autoridade Nacional a elaboração de relató-
rio de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, 

referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, 
observados os segredos comercial e industrial, que deverá conter, no mínimo, 
a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta 
e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com 
relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados; 
b) Operador: É a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que 
realiza a operação de tratamento de dados pessoais, em nome e por ordem do 
controlador, que tem o dever de verificar a observância das próprias instruções 
e das normas sobre a matéria. c) Encarregado: indicado pelo Controlador. 
As atividades do encarregado consistem em: a) aceitar reclamações e comuni-
cações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; b) receber 
comunicações da autoridade nacional e adotar providências; c) orientar os fun-
cionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas 
em relação à proteção de dados pessoais; d) executar as demais atribuições 
determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares; 
e) assessorar os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais na emissão de 
relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, emitindo opiniões e pare-
ceres que possam embasar tais relatórios; f) recomendar a realização de rela-
tórios de impacto à proteção de dados pessoais, ou não, inclusive sobre a me-
todologia da sua realização; g) monitorar as atividades de tratamento de dados 
pessoas com a regulamentação e as normas vigentes; h) recomendar as salva-
guardas para mitigar quaisquer riscos aos direitos dos titulares de dados pes-
soais tratados pela empresa, inclusive  salvaguardas técnicas e medidas orga-
nizacionais e i) decidir sobre a adequação dos relatórios de impacto à proteção 
de dados, e se as suas conclusões estão de acordo com a regulamentação, ou 
não. (BRUNO, Marco Gomes da Silva. Dos Agentes de Tratamento de Dados 
Pessoais. In: MALDONADO, Viviane Nóbrega Maldonado; BLUM, Renato 
Opice Blum; (Orgs.). LGDP – Lei Geral de Proteção de Dados Comentada. 1. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. v. 1 p.315,316). 
É fundamental observar o caput do artigo 42, que prevê que o controlador ou 
o operador, que causar dano a terceiros, será obrigado a repará-lo. O parágrafo 
1º, incisos I e II, indica que a responsabilidade é solidária, ou seja, o controla-
dor e o operador responderão simultaneamente pelas violações provocadas. 
O artigo 43, incisos I a III, elenca as exclusões de responsabilidade do contro-
lador e do operador: que não realizaram o tratamento de dados pessoais que 
lhes é atribuído, que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais 
que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou 
que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. 
O parágrafo 2º do artigo 46, sobre medidas de segurança, determina que: … 
deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço 
até a sua execução. 
O artigo 47 estabelece que o dever de segurança do tratamento dos dados pes-
soais continua após o fim de sua relação com o titular. 
Em caso de incidente de segurança, o artigo 48 prevê a comunicação à Auto-
ridade Nacional de Proteção de Dados com as seguintes informações, constan-
tes no parágrafo 1º, incisos I a VI: a descrição da natureza dos dados pessoais 
afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, a indicação das medi-
das técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados 
os segredos comercial e industrial, os riscos relacionados ao incidente, os mo-
tivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata e as medidas 
que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do preju-
ízo. 
O artigo 52, incisos I a VI, prevê as sanções administrativas em caso de inci-
dente de segurança: advertência, multa simples, de até 2,00% do fatura-
mento da startup no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no 
total, a R$ 50.000.000,00 por infração, multa diária, observado o limite total a 
que se refere o inciso II, publicização da infração após devidamente apurada e 
confirmada a sua ocorrência, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a 
infração até a sua regularização e eliminação dos dados pessoais a que se refere 
a infração. 
Além dos artigos mencionados, atenta-se para peculiaridades da Lei: início da 
vigência em 15 de Agosto de 2020; tratamento diferenciado pela Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados e regulamentação dos dados pessoais educa-
cionais pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e pelo Instituto Naci-
onal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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Tributação dos Investimentos em Startups 
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Qualquer investidor, em suas diversas formas em 
aplicar seu capital, irá procurar tranquilidade em as-
sumir esse desafio, cujo caminho é ainda mais com-
plexo no Brasil, diante das inúmeras regulamenta-
ções, a complexidade das regras de Direito Tributá-
rio, tudo isso aliado à falta de segurança jurídica em 
matéria consumerista e trabalhista. 
 
Com efeito, a mitigação ou eliminação de riscos de 
um investidor está associada a tomada de decisões 
racionais. Por isso, se propõe analisar alguns mode-
los de tributação dos investimentos em Startups, 
como: investimento em equity; investimento reali-
zado por meio de fundo de investimentos; investi-
mento em títulos de valores mobiliários; investi-
mento em contrato de participação; crowdfunding; 
investimento por meio de Sociedade de participa-
ção. 
 
Sem dúvida, o investimento em equity ocorre 
quando o investidor adquire quotas (ou ações) do ca-
pital social e, assim, passa a ser considerado sócio 
da Startup. O investidor, em caso de distribuição de 
lucros e dividendos, fará jus à isenção do imposto 
de renda. Contudo, em caso de venda da participa-
ção societária em valor superior ao custo da aquisi-
ção, por representar ganho de capital, haverá inci-
dência de imposto de renda se ultrapassado o li-
mite de isenção fixado no art. 22 da Lei 9.250/96. 
 
Assim como, os fundos por investimento são equi-
parados a condomínios de títulos ou valores mobili-
ários, conforme regulação pela Instrução CVM 555, 
de 17 de dezembro de 2014. A Lei 11.033/2014 es-
tabelece a tributação de investimentos vertidos em 
fundos por duas formas.  
Fundo fechado, a tributação da renda ocorre na 
ocasião do resgate (extinção do fundo). Fundo 
aberto, a tributação ocorre em regime de alíquotas 
regressivas e dependerá da manutenção dos valores 
aplicados. Além disso, o art. 3º da referida lei traz 
hipóteses de isenção de incidência de imposto de 
renda. Relevante informar que, a Medida Provisória 
806 de 2017, que dispunha sobre o Imposto sobre a 
Renda incidente sobre as aplicações em fundos de 
investimento, perdeu sua eficácia por não ter sido 
convertida em lei. 
 
Por sua vez, a tributação sobre o investimento em 
títulos e valores mobiliários são determinados pelo 
art. 2º da Lei 11.033/2004, cujos rendimentos aufe-
ridos terão a incidência de alíquota de 20% para ca-
sos de day trade e 15% para as demais possibilida-
des, e valores até R$ 20.000,00 estão isentos de tri-
butação, nas mesmas hipóteses mencionadas na si-
tuação do investimento antecedente. 

 
 
 
 
De fato, o investimento realizado em con-
trato de participação, igualmente conhe-
cido por mútuo conversível (convertible 
note) teve sua previsão legal estabelecida 
pela Lei Complementar 155/2016, que 
acrescentou dispositivos à Lei Comple-
mentar 123/2005, chamada de Lei do Sim-
ples, o qual trouxe novos contornos para re-
gular o formato e características do inves-
tidor-anjo. O pagamento de dividendos 
está limitado a 50% dos lucros da socie-
dade investida (art., 61-A, § 6º).  O § 10, do 
art. 61-A da LC, sofreu severas críticas ao 
atribuir ao Ministério da Fazenda definir a 
tributação sobre o capital investido. A Ins-
trução Normativa da Receita Federal do 
Brasil 1.179/2017, que delimitou as nor-
mas sobre a tributação em Startups, por le-
gislar matéria tributária, violou o princípio 
da legalidade estrita insculpido no art. 150, 
I, da CF. Além disso, esse tratamento tribu-
tário exige diversas obrigações, como re-
tenção de imposto na fonte, incompatíveis 
para incentivar investimentos em Startups. 
 
De forma, a captação de recursos através 
plataformas de colaboração eletrônicas, 
chamadas de crowdfunding, em que os co-
laboradores são simpatizantes pelo projeto, 
está regulada pela ICVM 588/2017. 
 
 
Imagem: Pixabay Licence 
 

  
 
 
 

A entrega voluntária de capital assemelha-se ao 
regime da doação, em sendo valores baixos há 
isenção do ITCMD, cujo limite é fixado em lei 
de cada estado. Assim, em sendo gracioso o in-
vestimento não deverá incidir nenhum tributo, 
exceto se restar determinado algum retorno so-
bre o capital investido. Oportuno dizer, o empre-
endimento que capta o recurso deverá se sujeitar 
ao regime de patrocínio, cuja tributação está ma-
nifestada na Solução do COSIT 141/2016 pela 
Receita Federal. 

 
Com certeza, a tributação do investimento por 
meio de Sociedade em conta de participação está 
sujeita como se fosse uma sociedade anônima, 
com a incidência do IRPJ, CSLL, PIS e CON-
FINS, sendo possível, ainda, optar pelo regime 
de lucro presumido, conforme Instrução Norma-
tiva de SRF 31/2001. Os lucros apurados e dis-
tribuídos estão isentos de tributação, nos moldes 
do art. 10 da Lei 9.245/95.  

 
Em síntese, é de extrema relevância a realiza-
ção de um completo planejamento tributário 
sobre os investimentos em Startups, na busca 
de ganho de capital como forma de justificar os 
riscos assumidos pelo investidor. 
Referência: PORTO, Éderson Garin. Manual 
Jurídico da Startup: como criar projetos 
inovadores com segurança. Livraria do 
Advogado Editora. 2018. 
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DIREITO DO CONSUMIDOR 

Devem as Startups receber tratamento 

diferenciado? 
 

MARCIO DOS SANTOS VIEIRA – OAB/RS 55.410 
marcio@santosvieira.adv.br 

A MP da Liberdade Econômica 
A MP 881/2019, mais conhecida como a MP da Liberdade Econômica, 
traz alguns elementos de grande valor para embasar a adoção de um 
tratamento diferenciado para as startups em suas diferentes esferas, e 
também no direito do consumidor, de que nos ocupamos neste momento. 
Norma principiológica que é, traz já em seu artigo 2º: Art. 2º São 
princípios que norteiam o disposto nesta Medida Provisória:  
III - a intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre 

o exercício de atividades econômicas. 

Este já é um primeiro norte a sustentar a ausência de regulamentações 
desnecessárias, que poderiam inibir o desenvolvimento de ideias e 
projetos inovadores, sob o argumento, pouco coerente, de uma segurança 
que na prática acaba não se concretizando. Ainda na MP da Liberdade 
Econômica consta como um dos direitos assegurados, no artigo 3º. Inciso 
VII: VII - implementar, testar e oferecer, gratuitamente ou não, um novo 
produto ou serviço para um grupo privado e restrito de pessoas maiores 
e capazes, que se valerá exclusivamente de propriedade privada própria 
ou de terceiros consensuais, após livre e claro consentimento, sem 
requerimento ou ato público de liberação da atividade econômica, 
exceto em hipóteses de segurança nacional, de segurança pública ou 
sanitária ou de saúde pública, respeitada a legislação vigente, inclusive 
no que diz respeito à propriedade intelectual; 
 
Um outro referencial legal que caminha na mesma direção é a LGPD – 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – a Lei 13.709/18, que entrará 
em vigor em agosto de 2020. Esta lei prevê a criação de uma Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados. Dentre suas atribuições está previsto no 
artigo 55-J, inciso XVIII: editar normas, orientações e procedimentos 
simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que 
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas 
empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se 
autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a 
esta Lei. Ou seja, mais um importante documento legislativo, dedicado 
a disciplinar os temas relacionados com a proteção de dados, ocupa-se 
de garantir às startups um tratamento diferenciado.  
 
Por fim, é de se invocar como um referencial no campo regulatório a 
figura do Sandbox Regulatório. Esta é uma iniciativa que tem sido 
adotada no mercado financeiro de diversas jurisdições, e que começa a 
se constituir também no Brasil. Sua importância é por estabelecer, de 
forma estruturada, todo um sistema que permita o florescer da inovação 
em uma área bastante sensível, e que tradicionalmente é a mais regulada 
no mundo inteiro: o mercado financeiro em seu sentido amplo. 
Recentemente importantes órgãos reguladores nacionais divulgaram ao 
mercado que estão em processo de implantar um modelo de Sandbox 
Regulatório no Brasil. O comunicado é firmado pela Secretaria Especial 
de Fazenda do Ministério da Economia, Banco Central, Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) e Superintendência de Seguros Privados. 
E no dia 27 de setembro de 2019 a CVM publicou o Edital de Consulta 
Pública SDM nr. 05/2019, em que apresenta uma minuta de instrução 
sobre as regras para constituição e funcionamento de ambiente 
regulatório experimental (sandobox regulatório). 
Como se vê, mesmo no segmento financeiro se abre a possibilidade de 
flexibilizar exigências para projetos inovadores. Ainda que se o faça 
com um monitoramento próximo, que previna danos aos demais agentes 
do mercado.  
Conclui-se, portanto, que se deve caminhar no sentido de viabilizar a 
inovação, com a devida atenção à transparência na informação aos 
consumidores. Ao fim e ao cabo, a tendência é que todos saiam 
ganhando. 

  

Em primeiro lugar, o que é uma Startup? 
 
Para responder a esta pergunta, pode-se iniciar com a definição 
legal. No Brasil, A Lei Complementar 123/2006 Institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Esta 
lei complementar foi recentemente alterada em alguns de seus 
dispositivos pela Lei Complementar 167/2019. Esta última, entre 
outras providências, Institui o Inova Simples. Diz o artigo 65-A 
desta lei: É criado o Inova Simples, regime especial simplificado 
que concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou 
disruptivo que se autodeclarem como startups ou empresas de ino-
vação tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criação, 
formalização, desenvolvimento e consolidação como agentes indu-
tores de avanços tecnológicos e da geração de emprego e renda. 
E no parágrafo primeiro deste dispositivo consta aquela que é a 
definição legal de Startup: § 1º Para os fins desta Lei 
Complementar, considera-se startup a empresa de caráter 
inovador que visa a aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de 
negócio, de produção, de serviços ou de produtos, os quais, quando 
já existentes, caracterizam startups de natureza incremental, ou, 
quando relacionados à criação de algo totalmente novo, 
caracterizam startups de natureza disruptiva. 
Além da definição legal, cabe aqui invocar a definição proposta do 
Eric Ries no seu já clássico Startup Enxuta: 

“Uma startup é uma instituição humana desenhada 

para criar um novo produto ou serviço em condições de 
extrema incerteza.” 

A Startup é um modelo de negócio alinhado com a transformação 
digital que está em curso na civilização humana. Vivemos tempos 
de rápida evolução tecnológica. Mais e mais vão surgindo novas 
formas de interação humana – e novos problemas – que demandam 
a criação de produtos e serviços até então impensados. Há uma clara 
percepção, seja no mercado, seja nas estruturas governamentais dos 
mais diferentes países, do importante papel desempenhado por esta 
espécie de iniciativa empresarial. 
 
As Startups merecem tratamento diferenciado? 
 
Uma preocupação importante de quem lida com a temática da 
regulação das atividades das Startups é se estas devem receber um 
tratamento legal e regulatório diferenciado. Isto auxiliaria o seu 
desenvolvimento, e em última instância faria bem para a economia 
como um todo. Em especial na seara do direito do consumidor, como 
isso pode se dar? Afinal, se fala de serviços e produtos 
experimentais. É natural que apresentem um grau de risco maior do 
que o habitual, o que poderia comprometer a segurança e a 
satisfação do consumidor. Como conciliar propósitos que num 
primeiro momento parecem conflitantes? De um lado, a 
necessidade de flexibilizar controles e sanções, para que os negócios 
se desenvolvam. De outro lado, a presença de todo um sistema 
protetivo das relações de consumo, fundado na ideia de que este 
também é um dos fundamentos de um mercado próspero. 
Algumas iniciativas legais e regulamentares recentes parecem 
apontar o caminho. 
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FORMALIZAÇÃO DO TIME 

Regime societário e procedimentos 
específicos para Startups 
GABRIELA ROTH – OAB/RS 107.232  
contato@gabrielaroth.com.br 
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Entender como as empresas do tipo Startups 
estão lidando com as dificuldades da burocracia 
em geral é o principal desafio quando se fala na 
temática do Direito Societário. Isso porque, 
conforme se verificará, vemos que cada vez mais 
o que importa não é mais a hierarquia de relações 
e suas consequências, mas como o indivíduo se 
posiciona no mundo atual para atingir um 
propósito em comum. Além de verificar o 
interesse por esse tipo de negócio, os futuros e 
atuais sócios terão que lidar com as principais 
dificuldades empresariais de estruturação 
jurídica. Isso porque, de acordo com Bruno 
FEIGELSON e outros na obra Direito das 
Startups, [...] a criação de novos modelos de 
negócios baseados em tecnologia oportuniza 
rápido crescimento e impacto expressivo na vida 
de milhões ou até de bilhões de pessoas [...]. O 
que era difícil de acontecer em 10 anos, hoje 
acontece em 5 anos. Com essa mentalidade, 
abordaremos como essas empresas estão lidando 
com a modelagem societária de seus negócios 
tendo em vista as dificuldades que enfrentam ao 
se debruçar com a burocracia do modelo 
tradicional oferecido pelo atual sistema jurídico 
brasileiro. Toda essa preocupação se deve em 
razão de se encontrar um equilibro da visão 
tradicional do Direito ao conceito de disrupção 
que esse modelo de negócio venha a oferecer. 
 
Para escolha do tipo societário entre as Startups, 
o importante é entender que tipo de necessidade 
essa empresa precisa e quais são as viabilidades 
jurídicas que encontramos em nosso sistema 
jurídico. Assim, é importante analisar como o 
Direito tradicional pode auxiliar na formalização 
jurídica da escolha do tipo societário. De acordo 
com as pesquisas que deram apoio a escrita deste 
texto, o principal consenso que se chega é que os 
modelos mais utilizados são a sociedade 
limitada, sociedade em conta de participação e a 
sociedade anônima. Isso porque, conforme o 
resultado dos estudos, a principal premissa que 
denomina é o conceito de time. 

 
 
 
Conforme os autores pesquisados, portanto, 
não faria sentido encontrar nesse modelo de 
negócio, por exemplo, modelos empresariais 
individuais. Isso porque, para montar um time, 
necessita-se de duas pessoas ou mais o que 
pressupõe a criação de sociedades com um 
propósito comum. Ademais, analisa-se a 
necessidade ou não de investimento, o número 
de sócios, o objeto social e a escolha do regime 
tributário adequado. 
Todos esses aspectos pesam na hora de 
escolher a formalização. Portanto, conclui-se 
que irá depender de múltiplos fatores na 
escolha do tipo societário. Passa-se, a seguir, a 
análise dos principais documentos utilizados 
neste meio como forma de formalização prévia 
entre os sócios na hora de pactuar as relações 
ali estabelecidas. 
 
Para entender que tipo de documentos são 
utilizados, precisamos primeiramente 
contextualizar o motivo da necessidade desses 
documentos e sua importância. Tendo em vista 
que no mundo das Startups o que rege é a 
informalidade ou também chamada por 
Éderson G. PORTO em Manual Jurídico da 
Startup como “mínima formalidade jurídica” a 
anteceder o lançamento de um produto ou 
serviço no mercado, vemos que o que pesa na 
hora de ir a mercado não é a sua formalidade, 
mas sim a capacidade de unir esforços comuns 
interessados em dois principais objetivos: dar 
um retorno financeiro a todos em menor 
período de tempo possível e probabilidade de 
ganhar escala rápido. 
 
Dessa forma, com o intuito de ter algum 
documento que represente o acordo de 
vontades, fez-se necessária a criação de 
instrumentos que dessem conta o equilíbrio 
buscado entre todos. Na busca desse propósito, 
observa-se que esses documentos viabilizam a 
busca do equilibro entre o formal e o informal. 
É através dessa premissa que entendemos 
necessidade de nova criação.  
Desse modo, alguns meios foram abordados em 
comum que regem a relação jurídica adaptando 
a mentalidade das Startups ao modelo 
tradicional. São eles: o memorando de 
entendimentos, a carta de intenções, o acordo 
de sócios, o term sheet para investimento e o 
contrato de vesting. Todos esses instrumentos 
viabilizam a criação de acordos que pactuam 
que a partir daquele momento em diante todos 
os envolvidos passam a ser responsáveis pelas 
obrigações ali assumidas. São através deles, por 
conseguinte, que empreendedores se 
comprometem a cumprir papéis específicos 
dentro da sociedade. 
 

 

 

Desse modo, os profissionais têm, em suas mãos, 
um primeiro documento formal reconhecido pelo 
mundo jurídico. 
 
Reforça-se que tudo isso irá depender do 
momento específico que aquela empresa Startup 
está vivendo e qual a finalidade do documento a 
ser produzido. É nesse instante que se tem a 
junção mínima de formalização jurídica com o 
conceito de reduzir a burocracia tão prejudicial 
para esse modelo de negócio. Com isso, percebe-
se a importância de entender os tipos societários 
existentes e conceber a adaptação da situação 
para o caso em concreto. Com a intenção de 
abarcar algumas percepções de como o Direito 
societário é visto pelas empresas startups, 
trouxemos aqui alguns dados que podem auxiliar 
o empreendedor(a) na hora da formalização 
jurídica.  
 
Claro, é normal ter dúvidas principalmente 
quando se trata na formalização de seu próprio 
negócio. Mas em linhas gerais, a formalização de 
procedimento de fechamento e abertura 
societário para uma viabilização mais célere 
passa pela concepção de entender a nova 
mentalidade de colaboração que está em jogo. É 
através dela é que podemos abstrair conceitos 
como “nova economia”, “exponencialidade” e 
“disrupção”. A partir desse ponto, é que 
podemos compreender o que será equilibrado 
com os instrumentos que já são utilizados pelos 
indivíduos que atuam neste meio com a 
finalidade de assimilar e dar novos significados 
a dois mundos tão distintos. 
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DIREITO DIGITAL X DIREITO DO CONSUMIDOR 

Termos de Uso e Política de Privacidade 
MARCELO PASETTI – OAB/RS 39.481 
marcelo@pas.adv.br 

 
 
 
Uma Startup precisa lidar com a impaciência do 
consumidor, o que por muitas vezes torna-se um 
desafio em obter a tração do cliente, daí, se mos-
tra um erro apressar esse processo. 
 
Assim, se um negócio é de software e tecnologia, 
se entende adequado construir políticas que ge-
rem ramificações criativas com resultados posi-
tivos com as diversas leis com as quais irá se re-
lacionar, como a Constituição Federal, o Código 
Civil, a Lei 8.078/1990 (CDC), a Lei do Software 
(Lei 9.609/1998), a Lei de Direitos Autorais (Lei 
9.610/1998), a Lei da Propriedade Industrial (Lei 
9279/1996),  a Lei 12.737/2012 (caso Carolina 
Dieckmann que tipificou cybercrimes), o Marco 
Civil da Internet (Lei 12.965/2014), o Decreto de 
Comércio Eletrônico (Decreto 7.962/2013) e a 
Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). 
 
Nessa linha, os Termos de Uso e Política de Pri-
vacidade são contratos importantes a serem en-
tendidos pelas Startups, pois, serão fornecedoras 
de produtos e/ou serviços e, de outro lado, os 
usuários serão considerados consumidores.  
Termos de Uso regulam o serviço ou forneci-
mento do produto em si. Políticas de Privacidade 
estabelecem a forma de que determinadas infor-
mações pessoais serão utilizadas pelas Startups.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vale lembrar que,  
 

a validade de todo negócio jurídico 
requer um agente capaz; 

objeto lícito, possível, determinado 
ou determinável; forma prescrita ou 

não defesa em lei. 
 
Além disso, nesse tipo de negócio (software e 
tecnologia) deve haver o consentimento ex-
presso do usuário de modo a ser comprovado. 
Com efeito, o fornecimento de produtos e ser-
viços por meio da Internet configuram relação 
de consumo, logo, sujeitam-se ao CDC, 
mesmo que o relacionamento com o site não 
exija pagamento pelo usuário do serviço, haja 
vista que, a propaganda indireta de marcas re-
munera o administrador da plataforma, gerando 
uma relação de consumo entre os envolvidos. 
De sorte, inaplicável as normas consumeristas 
para empresas cuja relação seja B2B (business-
to-business). 
Em resumo, os consumidores são considerados 
vulneráveis no Brasil, sendo interpretadas as 
disposições contratuais pelos tribunais em fa-
vor dos usuários, quando abusivas podem ser 
anuladas em caso de litígio. Em consequência, 
deve-se estipular cláusulas penais equilibradas 
e proporcionais em caso de violação contratual. 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Imagem: Pixabay Licence 
 
 
Certamente, as disposições do Decreto n. 
7.962/2013 devem ser observadas na contratação 
no comércio eletrônico, em especial, sobre infor-
mações claras e ostensivas a respeito de quais-
quer restrições à fruição da oferta, sendo dispo-
nibilizado em local de destaque e de fácil visua-
lização. Da mesma forma, é obrigatório o envio 
de pop-up ou e-mail ou banner caso haja altera-
ção relevante nos Termos de Uso e Política de 
Privacidade. Além disso, não podemos esquecer 
do direito de arrependimento em sete (7) dias do 
consumidor. Deste modo, é possível afirmar que 
a tração do produto e a tração no mercado de uma 
Startup depende em adequar políticas sustentá-
veis que se tornem parte da solução, haja vista 
que os consumidores estão cada vez mais cons-
cientes na proteção e propriedade de seus dados 
pessoais. 
Referência: PEREIRA, Fábio Luiz Barboza; 
HARRES, João Carlos Arieira Harres. Como de-
senvolver os Termos de Uso e a Política de Pri-
vacidade para seu site, aplicativo ou projeto. Co-
ord. JÚDICE, Lucas Pimenta. Direito das Star-
tups. Volume II. Juruá Editora. 2017. 
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VÍNCULO DE TRABALHO 

Relações trabalhistas nos diversos estágios 
da Startup 
 

 

 
 

STOCK OPTION X VESTING: 

 
Stock Option normalmente se refere a uma 
S.A. (Sociedade Anônima), e não a uma 
Ltda. (Sociedade Limitada), que é o caso da 
maioria das startups. No universo das 
startups a maioria das empresas ainda estão 
consituidas sob forma Ltda. E ao se falar em 
Vesting em uma Ltda. a palavra sócio  tem 
um significado diferente do que em uma 
S.A. Em uma S.A. os acionistas geralmente 
têm maior liberdade para vender suas ações 
no mercado, e as regras de governança 
basicamente garantem que o acionista que 
detenha mais de 50% do capital consiga 
controlar  empresa. Já uma Ltda. é 
considerada uma sociedade de pessoas. Em 
tese é mais dificil vender as quotas para 
qualquer um e, além disso as regras de 
governaça previstas em lei são diferentes. 
 
 
5) Contratação de Regime em CLT: 
contrato de trabalho firmado de acordo com 
a legislação trabalhista vigente, 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  

Trata-se do empregado com registro em 
carteira de trabalho e direito a todos os 
benefícios previstos em lei e convenção 
coletiva de trabalho. Conforme a CLT, 
empregado é toda pessoa física que presta 
serviços não eventuais sob dependência do 
empregador mediante remuneração. as 
principais caracteristicas de um empregado 
são: 
a) pessoa natural, física; 
b) prestação de serviços pessoalmente, isto 
é, não podendo ser substituído; 
c) execução de atividades com 
habitualidade (não eventual); 
d) estar subordinado às ordens do 
empregador; e 
e) o serviço prestado deve ter contraprtida 
remunerada.  
Para garantir maior segurança ao seu 
ambiente de negócios, após analisar os 
demais aspectos da criação da Startup 
sugerimos que você avalie as formas de 
contratação para sua Startup.  
Lembrando que apresentamos de forma 
resumida as possibilidades de formatação 
de sua equipe nas relações de trabalho. 
 

 
 

LUCIANA HAAG - OAB/RS 68.441  
luciana@lucianahaag.com 
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Os novos modelos de negócio propiciam novas 
oportunidades/modelos de trabalho, e o futuro 
do emprego está em diminuição, surgindo novas 
formas de relação de trabalho, tais como as 
colaborativas, associadas, com tendência mais 
relax, não presenciais e sem destaque para a 
subordinação. 
Obviamente, o ponto de vista trabalhista é de 
dificil adaptação para startups, mas é preciso 
lembrar que no Direito do Trabalho vigora o 
princípio da primazia da realidade, assim é 
necessário muita atenção.  
E em se falando de startups é sabido que muitas 
vezes é difícil identificar quem faz o que, 
identificar hierarquia, identificar as atividades. 
As pessoas se reúnem e começam a trabalhar, 
começam a colocar no papel suas idéias e mais 
adiante se preocupam em definir/rotular quem é 
empregado, quem é sócio, e qual participação 
na sociedade. 
 
 
As melhores possibilidades de Contrato 

de Trabalho para Startups: 
 
1) Contrato de Teletrabalho (homeoffice):  
artigo art. 62, III, CLT, foi criado pela reforma 
trabalhista, não tem controle de horário, asse-
melhando-se a empregados que exercem ativi-
dade externa.  
 
2) Contrato Autônomo: artigo 442-B, CLT, 
também criado pela reforma trabalhista, o traba-
lhador autônomo é o prestador de serviços que 
atua assumindo o risco do negócio, em geral é o 
dono das ferramentas e equipamentos para rea-
lizar suas atividades. O autônomo tem liberdade 
para escolher seu horário de trabalho e preço 
dos serviços, e o contrato pode ser firmado com 
ou sem exclusividade e continuidade, não carac-
terizando a qualidade de empregado do artigo 3º 
da CLT.  
 
 

3)  Contrato de Prestação de Serviços – “Pejoti-
zação”: importante formalizar a contratação desta-
cando que a independência do prestador (sem su-
bordinação), não exigindo cumprimento de horários 
(sem habitualidade), e definir um período curto de 
duração do contrato.  
Sugere-se incluir 4 cláusulas: não competição (non-
compete), não aliciamento, confidencialidade (non-
disclousure) e a transferência de propriedade inte-
lectual ou direitos autorais. 
 
4) “Contrato de Opção de Aquisição de Partici-
pação Societária”: venda de percentual societário 
por instrumentos de opções de compra, como Stock 
Option e Contrato de Vesting:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

  

4.1) Stock Option: opção de compra de ações 
mercantis, considerada um mecanismo de 
incentivo. Permite que empregados adquiram 
títulos da empresa empregadora por preço inferior 
ao de mercado, isto é, é opção de tornar-se 
acionista do empregador, pagando preço reduzido. 
Havendo lucro, o funcionário detentor das ações 
obtém benefícios de dividendos ou pode vender os 
títulos, alcançando lucro. 
A maior parte da doutrina e jurisprudência 
compreende categoricamente que o instituto 
possui natureza mercantil e os ganhos com a 
compra de ações a preço abaixo de mercado não 
configuram forma de salário indireto. Todavia, 
este entedimento se refere para o 
empregado/funcionário, isto é, modelo de 
negócio com relação trabalhista configurada. 
 
4.2) Contrato de Vesting: o termo “vest”, em 
inglês, significa basicamente a aquisição de um 
determinado direito ou propriedade e “vesting” 
acabou sendo utilizado para descrever a operação 
pela qual o funcionário de uma determinada 
empresa adquire, ao longo do tempo, o direito 
sobre certas ações dessa empresa. 
No “Contrato de Opção de Aquisição de 
Participação Societária” é necessário estipular:  
- o prazo mínimo para funcionário tenha direito a 

exercer qualquer opção (“cliff”); 
- o percentual de participação societária que terá 

direito de adquirir após o período de “vesting”;  
- o preço que deverá pagar para adquirir essa par-

ticipação societária caso deseje exercer essa op-
ção; 

- eventuais condições de término e perda do direito 
de aquisição caso deixe de trabalhar para a star-
tup; 

- eventuais condições aplicáveis caso, antes do tér-
mino do período de “vesting”, a empresa seja 
vendida ou receba algum investimento. 
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LICITAÇÕES E PRIVILÉGIO NAS COMPRAS PÚBLICAS 

Posso participar de uma licitação? 
FABIO LEANDRO RODS FERREIRA – OAB 74.779 

OAB/RS 74.779 – fabio_rods@hotmail.com 

Para aqueles que não sabem o que é uma Licitação, explicamos que é a 
forma como o Poder Público realiza seus negócios de compra e venda de 
bens ou aquisição de serviços como projetos de engenharia, arquitetura, 
tecnologia e saúde. Este processo de licitação está definido em nossa 
Constituição Federal, sendo regulado pela Lei 8.666/93, a famosa “Lei de 
Licitações”. O objetivo da Licitação é sempre de selecionar a proposta 
mais vantajosa na relação custo benefício, ou de maior qualidade e menor 
preço em favor do Poder Público. Parar atingir este objetivo, a lei criou 
modalidades de licitações em que veremos a possibilidade das Startups 
poderem participar.  
A 1ª modalidade é a da CONCORRÊNCIA exigida em serviços de 
engenharia e obras com o valor superior há R$ 3.300.000,00 e para 
compras e outros serviços com o valor acima de R$ 1.430.000,00. Depois 
temos a TOMADA DE PREÇOS exigida para obras e serviços de 
engenharia até o limite de R$ 3.300.000,00 e para compras e outros 
serviços até o limite de R$ 1.430.000,00. Temos a 3ª modalidade de 
licitação que é o CONVITE, utilizada para obras e serviços de 
engenharia no valor mínimo de R$ 15.000,00 até o valor máximo de R$ 
330.000,00 e para compras e outros serviços no valor de R$ 8.000,00 até 
o limite máximo de R$ 176.000,00. O CONCURSO utilizada entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico científico ou 
artístico, mediante o recebimento de prêmio ou remuneração aos 
vencedores. O LEILÃO utilizado entre interessados para a venda de bens 
móveis sem utilidade para a Administração Pública, ou para a venda de 
produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a compra de 
bens imóveis. E a 6ª e última modalidade que é o PREGÃO, utilizado 
para aquisição de bens e serviços comuns onde a disputa pelo 
fornecimento se da através de sessão pública, presencial ou eletrônica, 
por meio de propostas de lances para a classificação e habilitação do 
licitante que ofertou o menor preço. Esta modalidade é utilizada para 
aquisição de bens ou serviços sem limite de valor. 
Pois bem, dentro deste regramento é importante destacar que existem 
exceções à regra, ou seja, situações em que o Administrador Público não 
é obrigado a realizar licitação, são as chamadas Dispensa ou 
Inexigibilidade de Licitação. A DISPENSA pode ser utilizada para obras 
e serviços de engenharia quando o valor for inferior a R$ 33.000,00 no 
ano, ou para compras e contratação de serviços com valor inferior a R$ 
17.600,00. Já a INEXIGIBILIDADE ocorre quando houver 
inviabilidade de competição para aquisição de materiais, equipamentos, 
ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo. Destacamos que esta comprovação de 
exclusividade deve ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de 
registro do comércio do local em que se realiza a licitação, ou onde se 
realiza a obra ou serviço, devendo ser prestada por Sindicato, Federação 
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 
Em qualquer das modalidades e das exceções uma Startup pode 
participar, ela só precisa ficar atenta aos editais. Existe no mercado 
serviços disponibilizados especificamente para atender as necessidades 
de Startups que queiram participar de licitações. O problema é que há 
uma dificuldade de cenário. Explicamos: é que as Startups se encontram 
em um ambiente de incerteza e, por outro lado, a Administração Pública 
que precisa adquirir bens e serviços com recursos públicos em um 
ambiente de absoluta certeza, parece-nos então, um tanto improvável que 
o Governo aceite a participação de Startups em licitações. 
 

Considerando então todo este cenário pergunta-se: qual a razão de uma 

Startup querer participar de uma licitação?  

Bem, considerando que a Administração Pública investe em plataformas 
eficientes para um melhor atendimento de programas públicos como 
plataformas de EAD na Educação, como Portais e aplicativos para aten- 
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dimento de demandas públicas e de relacionamento entre o Poder Público 
e o cidadão, de softwares de gerenciamento e tramitação de documentos 
e protocolos, acabamos por perceber que todos estes produtos podem ser 
ofertados por Startups, surgindo assim, o interesse em participar das 
compras públicas, momentos em que haverá uma área de convergência 
nestes cenários inicialmente opostos. 
 
De que forma então uma Startup poderia participar de uma licitação? 

Além da possibilidade normal de participar como Pessoa Jurídica, 
embora o texto da lei não diga isso de forma clara, também é possível 
participar como Pesso Física, desde que tenha competência para entregar 
o bem ou o serviço. Sendo assim, entendemos que uma Startup sem CNPJ 
poderá participar normalmente de uma licitação como pessoa física, 
representada por um dos integrantes do grupo. Ocorre que, desta solução 
destacamos 3 problemas: o 1º problema está na conscientização do 
Poder Público para que, na sua fase interna, inclua nos editais a 
expressão “pessoa física” ou jurídica, dependendo do objeto a ser licitado. 
E e que as próprias Startups exerçam a fiscalização nos editais de licitação 
visando à impugnação de editais que não permitam a participação de 
pessoas físicas. O 2º problema diz respeito ao artigo 9º da Lei de 
Licitações que determina não ser permitido participar da licitação aquele 
que tiver sido autor de projeto básico ou executivo, sendo assim, se um 
determinado órgão público abrir licitação para elaboração de um 
“Projeto” de EAD, por exemplo, e  uma Startup participar e ganhar, ela 
não poderá depois, participar da licitação da entrega do serviço, ou seja 
não poderá executar a implantação do Projeto de EAD. Por isso, é 
fundamental o que as Startups tenham cuidado ao participar de licitação 
em que ocorra a divisão entre a elaboração de projeto e a execução de 
projeto. O 3º problema diz respeito a representação da Startups na 
licitação quando ela participar como pessoa física, na medida em que, 
essa pessoa que vai representar a Startup, é quem vai assinar o contrato 
com o Poder Público, sendo assim, toda a responsabilidade perante o 
Poder Público será somente desta pessoa. Considerando que algumas 
Startups se desfazem por diversos motivos, se isso acontecer após a 
celebração de contrato com o Poder Público, aquele que representou a 
Startup e assinou o contrato deverá, sozinho, se responsabilizar pela 
entrega do produto e sua manutenção, o que poderá ser completamente 
inviável. Portanto neste caso é fundamental elaborar internamente, um 
Memorando de Entendimento para diluir esta obrigação entre toda a 
equipe. 
Por fim, destacamos que há facilitação se a Startup estiver estruturada na 
forma de ME/EPP pois a Lei confere preferência na Licitação até o limite 
de R$ 176.000,00  e também a Lei de Inovação e Tecnologia que 
posibilita a Dispensa de Licitação para produtos inovadores. 
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