Ementa - Marco Legal
das Startups
Aula 1 - Startups - Começar grande?
Qual era o panorama Legal das Startups antes do Marco
Legal das Startups?
Vamos contextatualizar o Marco Legal das Startups, seus
princípios e diretrizes, definição de Startups no MLS.
SIMPLIFICAÇÃO S.A!!!
Quais as simplificações?

Aula 2 - Investir como sempre, protegido como nunca!
Modalidades de investimento: Participação direta no capital
social da startup; Mútuo Conversível; Opção de Compra;
Investimento anjo por meio de Contrato de Participação;
nos modelos da Lei Complementar n° 155/16; Bônus de
Subscrição; Investimento por meio de Sociedade em Conta
de Participação; Equity crowdfunding.
Que tipos de situações negativas você enfrentou devido à
ausência de acordos formalizados entre os
empreendedores envolvidos em seu projeto?
Modalidade de investimento e quais são as formas de
investimento (LCP 182/21)?
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Aula 3 - Startups - Sandboard What?
Por meio de quais das iniciativas abaixo você entende que o
governo (municipal, estadual e federal) contribuiria mais para o
empreendedorismo inovador no Brasil?
Quais problemas foram enfrentados por sua startup pela falta
de proteção dos bens de propriedade intelectual e patentes?
Você já teve experiências negativas em seus
empreendimentos, por falta de assessoria jurídica? O que levou
a não contratar advogado naquela ocasião para auxiliá-lo(a)?
Sandbox não é Shark Tank!
Como participar de um sandbox? Sandbox não é uma
aceleradora de Startups; Tecnologia x Regulação; Benefícios de
um sandbox;
Lições do sandbox do Reino Unido.
Redução do tempo e do custo de se levarem ideias inovadoras
ao mercado;
Investidores passaram a considerar a participação na sandbox
como uma espécie de garantia a mais do sucesso, dado que a
empresa pode testar a sua ideia no ambiente controlado;
Os mercados financeiro, segurador e de capitais do Reino
Unido passaram a se beneficiar de um ambiente de maior
segurança jurídica e incentivo à inovação;
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Aula 4 - Startups - Licitações - quem vai mudar quem?
Quais seriam os maiores motivos de fracasso das startups, levando em conta sua
experiência, que estejam relacionados a aspectos jurídicos?
Compras públicas – Licitação
1. Facilitar a oferta de soluções inovadoras de startups para o poder público. art.
12
2. O mls introduz novas regras para a licitação;
3. Startups podem resolver demandas públicas com inovação;
4. Licitação enxuta = livro startup enxuta;
5. Novo tipo de licitação que permite à administração pública contratar startups
para o teste de soluções inovadoras. art. 13;
6. Bom para o estado e para as startups;
7. Permite contratar startups isoladamente ou em consórcio art. 13, § 6º
8. Teste de soluções inovadoras com ou sem risco tecnológico art. 13, § 1º
9. Comissão avaliadora e julgadora das propostas das startups: 3 pessoas de
reputação ilibada e reconhecido conhecimento no assunto: art. 13, § 3º
10. O que a startup deve apresentar na licitação ? art. 13, § 4º
11. Administração pública poderá negociar as condições econômicas mais
vantajosas para ela. art. 13, § 9º
12. Licitante, ao demonstrar de forma comparativa custo e o benefício da
proposta, poderá aceitar o preço ofertado se for: art. 13, § 10
Contrato público para solução inovadora (CPSI)
O que é? Como fazer?
Contrato de fornecimento
E o que acontece depois de finalizado o prazo do cpsi?
O que faltou no MLS?
Stock options: instrumento relevante para a atração e retenção de talentos
Permissão para startups adotarem o tipo societário s/a e ainda assim se
manterem dentro do regime tributário do simples nacional.
Equiparação tributária dos investimentos em startups (fundos de renda fixa ou lcis
e lcas)

