
STARTUPS

Foi recentemente enviado ao Congresso 
Nacional anteprojeto do Marco Legal das 
Startups – Projeto de Lei Complementar 
nº 249/20 (PLP 249/20), apenso a projeto 
anterior (PLP 146/19), com o propósito de 
apresentar medidas de fomento ao ambiente 
de negócios e ao empreendedorismo de 
inovação. Ambos projetos foram considera-
dos pela comissão especial dedicada a esse 
assunto, cujo relatório final será objeto de 
discussão no Congresso. 

Entre diversos aspectos trazidos, temos a 
definição legal das empresas startups; a re-
alização de investimentos sem participação 
direta no capital das empresas investidas; o 
estabelecimento de programas de ambiente 
regulatório experimental; a contratação de 
soluções inovadoras pelo Estado; a flexibili-
zação de regras trabalhistas e para a criação 
de programas de stock options.

Para a definição de startup, o texto apresenta 
as seguintes diretrizes: a) empresas que te-
nham auferido faturamento bruto anual de 
até R$ 16 milhões no ano-calendário anterior, 
podendo ser calculado de forma pro rata, 
caso a empresa seja constituída há menos 
de 12 meses; b) tempo de constituição infe-
rior a 6 anos; e c) existência de modelos de 
negócios inovadores em produtos e serviços; 
ou o enquadramento da empresa no Regime 
Especial do Inova Simples, alternativamente.

Como forma de reduzir a exposição de in-
vestidores aos riscos do negócio que podem 

refletir em responsabilidade financeira e faci-
litar a captação de recursos pelas startups, os 
aportes que não impliquem em formalização 
de conversão, a depender da modalidade de 
investimento escolhida pelas partes, não de-
verão integrar o capital social das empresas 
investidas. Com isso, os investidores que 
realizarem não responderão pelas dívidas 
das empresas investidas e a estes não se 
estenderão as disposições legislativas que 
permitem a desconsideração da personali-
dade jurídica das empresas e, consequente-
mente, o atingimento do patrimônio pessoal 
de seus sócios.

O PLP 249/20 também prevê a possibilidade 
de criação de testes em ambiente regulatório 
(sandbox), permitindo que as entidades da 
administração pública com competência de 
regulamentação setorial afastem a incidência 
de normas sob sua competência, como já 
é visto em inovações do sistema bancário, 
com o objetivo de desenvolver modelos de 
negócios inovadores e simular técnicas e 
tecnologias experimentais.

Outro importante tema tratado no PLP 
249/20 é o regramento especial para a 
contratação, por parte da administração 
pública, por meio de processo licitatório, de 
pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente 
ou em consórcio, para o teste de soluções 
inovadoras, permitida a restrição de partici-
pação somente para empresas enquadradas 
como startups.

Marco Legal das Startups é discutido no Congresso Nacional
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No que se refere aos aspectos trabalhistas, 
o PLP 249/20 prevê a flexibilização das 
regras aplicáveis aos contratos de trabalho 
por prazo determinado e de experiência, 
permitindo-se a sua duração máxima por 
4 anos e 180 meses, respectivamente. É 
também possibilitado o estabelecimento de 
Plano de Opção de Compra de Participação 
Societária (stock options), instrumento este 
importante para a retenção e atração de ta-
lentos. A concessão da opção de compra de 
participação acionária deverá instrumentali-
zada por contrato específico contendo todas 
as condições previamente estabelecidas para 
aquisição do direito de exercício da opção.

Para o advogado Rogério Agueda Russo, 
“apesar de ainda ser objeto de ajustes, o 
que deverá ser realizado durante o processo 
legislativo ou por meio de posterior regu-
lamentação, o Marco Legal das Startups é 
um grande avanço ao empreendedorismo 
de inovação, que busca nessas iniciativas 
o estabelecimento de regras diferenciadas 
que ofereçam às startups maior proteção 
e incentivo”.

Os olhares dos empreendedores e da socie-
dade civil estão agora atentos à tramitação 
do Marco Legal das Startups nas casas legis-
lativas, para acompanhar a evolução do texto 
proposto e a tão esperada promulgação do 
Marco Legal das Startups. 
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Com o advento da Lei nº 13.468/2017, denomi-
nada de Reforma Trabalhista, em vigor desde 
11/11/2017, restaram revogados os parágra-

fos 1º;2º e 7º, do artigo 477, da CLT. A partir de então, 
passou a inexistir a obrigatoriedade da homologação 
da rescisão contratual pelo Sindicato da categoria ou 
por órgão público, nos casos de empregados com mais 
de um ano de tempo de serviço.

Entretanto, mesmo após a referida reforma legisla-
tiva, temos nos deparados com convenções coletivas 
ou acordos coletivos de trabalho estabelecendo a 
obrigatoriedade da homologação da rescisão contra-
tual; o que tem ensejado dúvidas acerca do cabimento 
de tal formalidade.

“Inicialmente, é importante lembrar que a possibi-
lidade de negociação coletiva encontra limites, não 
podendo serem transacionados aqueles direitos de 
indisponibilidade absoluta, por assegurar, segundo nos 

ensina a doutrina, um patamar mínimo civilizatório”, 
ressalta a advogada em Direito Trabalhista, Sandra 
Lucia Bestlé Asselta. 

Assim, o artigo 611-A, da CLT, nos incisos I a XV, 
sem a estes se restringir, especifica alguns dos direitos 
que podem ser suprimidos, reduzidos ou alterados por 
negociação coletiva. 

Já o artigo 611-B, da CLT, elenca, de forma taxativa, 
nos incisos de I a XXX, quais os direitos ou redução 
destes constituem objeto ilícito de convenção coletiva 
ou de acordo coletivo de trabalho. 

A cláusula convencional que, por sua vez, impõe a 
obrigatoriedade da homologação da rescisão contra-
tual, não se enquadra entre as hipóteses proibitivas de 
supressão ou redução dos direitos elencados no artigo 
611-B, da CLT.

Feitas tais considerações, o entendimento jurispru-
dencial, a respeito da matéria, tem sido no sentido de 

Da obrigatoriedade da homologação da rescisão contratual após a Reforma Trabalhista

TRABALHISTA

No final do mês de outubro, foram publicadas 
as Portarias Conjuntas RFB/SEPRT nº 76 e 
77, que criam um leiaute simplificado para a 

escrituração de obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e fiscais, que substituirá o eSocial atual.

O novo sistema está sendo desenvolvido visando 
a sua desburocratização, além de modernização e 
simplificação.  Não haverá mais a solicitação de dados 
já conhecidos, além da eliminação de pontos de com-
plexidade, após diversos protestos de seus usuários. 

O eSocial Simplificado traz as seguintes novidades 
para os usuários:

• Expressiva redução do número de eventos e de  
 campos do leiaute, inclusive pela exclusão de  
 informações constantes em outras bases de dados  
 do Governo;

• Ampla flexibilização das regras de impedimento  
 para o recebimento de informações, nos moldes da  

 DIRPF - a maioria das pendências não impedem  
 mais o envio das informações, apenas geram  
 alertas;

• Utilização de CPF como identificação única do  
 trabalhador;

• Simplificação na forma de declaração de  
 remunerações e pagamentos.

• Facilitação na prestação de informações  
 destinadas ao cumprimento de obrigações fiscais,  
 previdenciárias e depósitos de FGTS;

O desenvolvimento do eSocial Simplificado estava 
previsto na Lei nº 13.874/19 e entrará em operação a 
partir do ano que vem, dando prazo para as empresas 
se adaptarem às mudanças, de acordo com o seguinte 
calendário:

05/2021 – Os integrantes do 3º grupo, integrado 
pelos optantes pelo Simples Nacional, empregadores 

A simplificação do eSocial

IMOBILIÁRIO

É comum constatar a existência de entraves 
envolvendo a disponibilização de vagas de ga-
ragem em condomínios para idosos, entretanto, 

cumpre ponderar a inexistência de obrigação legal que 
dispõe acerca da destinação de vagas especiais para 
determinada faixa etária. 

O artigo 41º da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) 
assegura para idosos a reserva de 5% (cinco por cento) 
da totalidade das vagas dos estacionamentos privados, 
destinados ao uso coletivo, excluindo a aplicação do 
mencionado dispositivo para condomínios residenciais, 
que possuem características apenas de uso privativo.

“Neste sentido, tendo em vista que a omissão le-
gislativa com relação aos condomínios residenciais, e 
levando-se em consideração eventual necessidade de 
disponibilização de vagas especiais para idosos, é reco-

mendável que prevaleça o bom senso, sendo fornecida 
vaga com melhor acessibilidade para os elevadores e 
com espaços maiores para locomoção, observando 
as condições estruturais e disposições normativas do 
condomínio”, afirma o especialista em Direito Imobiliário, 
Frank Marques.

Destarte, no que tange as vagas de garagem de con-
domínios para portadores de deficiência, a Lei 13.146/15 
estipula a disponibilização de vagas especiais apenas para 
condomínios comerciais, visto que o artigo 47º trata 
exclusivamente acerca da utilização de estacionamento 
aberto ao público, de uso público ou privado de uso 
coletivo, excluindo igualmente os condomínios residen-
ciais, visto que possuem características de propriedade 
privada multifamiliar.

Ademais, foi publicado o Decreto 9.451/18, que trata 

sobre a necessidade da destinação de 2% (dois por cento) 
das vagas de garagem vinculadas ao empreendimento, 
que possuam localizações próximas aos elevadores ou 
rotas acessíveis, para pessoas com comprometimento de 
mobilidade. O artigo 9º do dispositivo determina a obri-
gatoriedade da destinação de vagas para deficientes em 
condomínios, entretanto apenas para empreendimentos 
que foram aprovados após 25 de janeiro de 2020.

Outrossim, em que pese as datas de vigência dos 
dispositivos supracitados, a Constituição Federal dispõe 
acerca de inclusão social, direito de locomoção, igualdade 
entre os indivíduos, intolerante a atos discriminatórios 
às pessoas com mobilidade reduzida ou portadoras 
de deficiência, o que permite cogitar eventualmente a 
aplicação imediata dos efeitos produzidos pelas dispo-
sições legais. 

Destinação de vagas de garagem em Condomínios para idosos e pessoas com necessidades especiais

TRABALHISTA

pessoas físicas (exceto doméstico), produtor rural PF e 

entidades sem fins lucrativos passam a fechar as folhas 

de pagamento no eSocial

06/2021 – Os integrantes do grupo 1 (grandes 

empresas) começam a informar os eventos de Saúde e 

Segurança do Trabalhador;

07/2021 – Os órgãos públicos iniciam a participação 

no eSocial.

Para a especialista em Direito Trabalhista, Mayara 

Agrela, a mudança é positiva para as empresas. “Com a 

simplificação o tempo de processamento das folhas de 

pagamento foi reduzido, o que acarretará em diminui-

ção de custos para a empresa. Esta certamente é uma 

medida que ajudará as organizações neste período de 

crise”, finaliza. 

que é válida a cláusula da convenção coletiva ou do 
acordo coletivo de trabalho, que impõe a obrigatorie-
dade da homologação da rescisão contratual. 

É que a referida exigência encontra respaldo no dis-
posto no caput do artigo 611-A, da CLT, que ao utilizar 
a expressão, entre outras, permite que,  por meio de 
negociação coletiva , haja a criação, supressão ou mo-
dificação de benefícios não previstos em lei, de modo 
a assegurar maior flexibilização de direitos.

“Concluindo, então, mesmo após a reforma trabalhis-
ta, a exigência da homologação da rescisão contratual, 
prevista na convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho, deverá ser respeitada, sob pena de permitir 
seja questionada a validade da rescisão contratual efe-
tivada, perante a Justiça do Trabalho , além  de ensejar 
a imposição da multa normativa por descumprimento 
de tal obrigação”, finaliza a advogada. 
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Não é de hoje que existem acaloradas discussões 
acerca de qual tributo incidirá sobre operações com 
software: ICMS ou ISS. 

De fato, em diversas ocasiões no mercado, mostra-se 
complexa a tarefa de distinguir se se trata de circulação 
de mercadoria, demandando a incidência de ICMS; ou 
de prestação de serviço, ensejando tributação por ISS.

“Este debate parece estar chegando ao seu fim. Isto 
se justifica porque a Suprema Corte, em novembro des-
te ano, formou maioria em seu plenário, colocando-se a 
favor da incidência de ISS sobre operações envolvendo 
software”, conta o especialista em Direito Tributário, 
Felipe Chiaparini. 

Embora o julgamento ainda não esteja concluído, 
em virtude de pedido de vista do presidente da Corte, 
Ministro Luiz Fux, a maioria dos julgadores entende 
que sobre o licenciamento e a cessão de uso incidem 
ISS, e não ICMS.

As justificativas para esta posição são variadas – o 
que condiz com a composição da Suprema Corte, um 

tribunal de formação diversificada. Um dos argumentos 
favoráveis à incidência de ISS sobre operações com 
software é o fato de que há previsão neste sentido 
na própria lei que disciplina este tributo em âmbito 
nacional, a Lei Complementar nº. 116/2003.

Outro é de que à época da instituição do ICMS, 
não era sequer tangenciada a questão envolvendo 
softwares, tampouco operações relativas a E-book e 
outras tecnologias inovadoras.

Para os adeptos da corrente contrária, isto é, para 
aqueles que são a favor da incidência de ICMS, os 
softwares são mercadoria, e ainda que a transferência 
seja digital, não há prestação de serviço apta a atrair a 
incidência de ISS.

“Vê-se, portanto, que a questão gera controvérsia, 
sobretudo pelo fato de que nos tempos atuais o incre-
mento da tecnologia propicia uma infinidade de casos 
práticos envolvendo operações com software. Além 
disso, vale a pena ter uma visão mais abrangente deste 
contexto” comenta o advogado. 

Certamente os empresários que se dispõem a realizar 
operações com software terão que considerar variáveis 
diferentes, dependendo do tributo incidente sobre sua 
atividade, ICMS ou ISS.

“Para citar um exemplo, de um lado, o ICMS causa 
certos transtornos aos contribuintes quando se trata 
de operações interestaduais, tomada de crédito, e 
diferencial de alíquota. De outro lado, o ISS traz a 
necessidade de pensar principalmente sobre o local 
onde será desenvolvida a operação, já que o tributo é 
devido, na maior parte das vezes, ao Município do local 
do tomador dos serviços”, explica Felipe.

Tendo em vista este cenário, o posicionamento 
dos ministros da Suprema Corte sobre a matéria pode 
representar novos rumos para os investimentos na área 
da tecnologia e inovação das empresas, uma vez que 
a carga tributária também é fator de decisão para os 
agentes econômicos atuantes nestas áreas. 

ICMS e operações com software – Novos rumos na Suprema Corte

TRIBUTÁRIO

Recentemente, a Receita Federal do Brasil 
pacificou a controvérsia que girava em torno 
dos tributos incidentes sobre os chamados 

“descontos condicionais”, praticados na atividade 
imobiliária.

É sabido que as empresas que atuam no ramo 
imobiliário, sobretudo na incorporação e na venda 
de imóveis, ao colocarem seus empreendimentos no 
mercado, concedem descontos na aquisição de imóveis 
em favor de compradores, que se dispõem ou a adquirir 
as unidades à vista ou a efetuarem o pagamento das 
parcelas um prazo mais conservador.

“A título de exemplo, digamos que determinado 
comprador adquira um imóvel cujo preço originário, 
sem desconto, seja R$ 500.000,00. Caso o comprador 
efetue o pagamento à vista, a construtora/imobiliária, 
concede um desconto de 10% deste valor, chegando 
o negócio ao preço final de R$ 450.000,00”, explica o 
especialista em Direito Tributário, Felipe Chiaparini.

Tomando este caso como exemplo, a Receita Fe-
deral, há muito tempo, entendia que a imobiliária que 
vendeu o imóvel deveria recolher seus tributos sobre 
a receita total do imóvel, desconsiderando o desconto 
em questão. “Portanto, a imobiliária/construtora, 
quando da venda do imóvel, recolheria, por exemplo, 
PIS/COFINS sobre os R$ 500.000,00, e não sobre 
o preço final de venda, com o desconto, ou seja, R$ 
450.000,00”, afirma o advogado.

Tal postura da Receita Federal gerava discussões 
e dava início a processos que se desenrolavam ao 
longo de anos. Contudo, houve uma inversão em tal 
entendimento. Isto ocorreu em 28 de setembro de 
2020, quando a Receita Federal divulgou a Solução 
de Consulta nº. 106, segundo a qual os valores dos 
descontos concedidos condicionalmente, por não 
representarem montante efetivamente recebido pela 
venda das unidades imobiliárias, não integram a receita 
bruta das pessoas jurídicas que exploram atividades 

imobiliária.
“Tal postura da Receita Federal representa um 

grande alento àqueles que atuam na compra e venda 
de imóveis, bem como no loteamento, construção e 
incorporação”, ressalta Felipe. 

Não se nega que a desde 2013 já havia entendi-
mento semelhante por parte do Fisco, que por sua 
vez não considerava certos descontos como base de 
cálculo dos tributos incidentes sobre a receita. No 
entanto, este entendimento era limitado, aplicando-
-se, até então, apenas aos “descontos incondicionais”, 
assim compreendidos como aqueles não vinculados a 
prestação alguma da outra parte, ou seja, concedidos 
por mera liberalidade do agente econômico.

“Com esta nova posição, as incorporadoras e imo-
biliárias garantem uma maior margem de manobra no 
mercado, já que a carga tributária à qual elas farão 
frente será menor, uma vez que os “descontos con-
dicionais” não serão tributados como receita”, finaliza 
Felipe Chiaparini.  

Tributação sobre Descontos Condicionais – Novo entendimento da Receita Federal

EMPRESARIAL

Regulamentado no dia 26 de outubro, pelas reso-
luções CMN nº 4.865 e BCB nº 29, o sandbox 
regulatório surge no Brasil com a finalidade 

de estabelecer diretrizes para o funcionamento de 
um espaço controlado para testes de produtos e/ou 
serviços inovadores ligados às áreas financeira e de 
pagamentos. 

Pioneiro no desenvolvimento de um sandbox 
regulatório direcionado especificamente aos se-
tores financeiro e de pagamentos, o Reino Unido 
implementou no ano de 2016, por intermédio de seu 
órgão regulador - Financial Conduct Authority (FCA) 
-, projeto objetivando criar incentivos de estímulo à 
competição de mercado, de modo a propiciar que os 
consumidores britânicos obtivessem formas variadas 
e melhores alternativas para administrar seu dinheiro. 

No cenário nacional, a iniciativa viabilizará que 

entidades selecionadas e autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil (Bacen) possam testar, mediante 
aprovação em processo seletivo e no prazo de até um 
ano, prorrogável por igual período, projetos inovadores 
nas áreas financeira e/ou de meios de pagamentos. 

Dentre os principais objetivos das resoluções, 
destacam-se o estímulo à inovação e diversidade apli-
cados aos modelos de negócios no sistema financeiro 
nacional, o aumento na eficiência e redução de custos 
suportados pelos atores desse mercado e a promoção 
da concorrência e da inclusão financeira. 

Na prática, haverá uma desburocratização das 
obrigações a serem cumpridas, facilitando com que as 
entidades selecionadas e autorizadas possam atuar em 
um ambiente com maior liberdade e menores riscos, 
o que auxiliará significativamente no processo de 
desenvolvimento de soluções inovadoras e inclusivas. 

Além do ganho de escala competitiva, propiciado 
pela flexibilização das regras atinentes ao setor, 
outro ponto interessante do sandbox regulatório é 
a ausência da necessidade de capital mínimo para 
submissão do projeto inovador a ser avaliado pelo 
Bacen. “A iniciativa favorecerá a atuação de empresas 
que não dispõe de capital elevado, mas que possuem 
potencial para desenvolver ferramentas focadas na 
inovação e otimização de serviços financeiros, como 
as fintechs, por exemplo”, explica a especialista em 
Direito Empresarial, Evelyn Macedo.  

Vale ressaltar que as definições acerca das regras 
referentes ao primeiro ciclo do projeto, bem como 
da abertura de edital para inscrição das entidades 
interessadas, estão previstas para ocorrer no primeiro 
semestre de 2021, conforme comunicado divulgado 
pelo Bacen. 

Sandbox regulatório e o fomento à inovação

TRIBUTÁRIO
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INSTITUCIONAL

Pelo oitavo ano consecutivo, o NELM foi 
indicado como um dos escritórios de 
advocacia mais admirados do Brasil pelo 

anuário Análise 500 – Advocacia, considerado o 
maior e mais relevante levantamento realizado 
do mercado jurídico brasileiro.

Desde o início de novembro, o NELM tem retornando gradualmente às atividades presenciais, 
com todos os cuidados necessários para proteger a saúde de seus colaboradores e clientes. Neste 
regresso, o escritório apoia o movimento #NãoVolte, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, do 
qual o NELM é signatário.
A iniciativa tem o intuito deixar para trás práticas prejudiciais à sociedade e ao planeta e construir 
um mundo guiado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. O escritório tem ma-
nifestado seu apoio por meio da publicação de posts em suas mídias sociais. Acompanhe as páginas 
do escritório e compartilhe os posts. 

Em novembro, o projeto Educar Direito do NELM, que visa apresentar disposições e conceitos cons-
titucionais, com objetivo de formar cidadãos conscientes, publicou um novo vídeo. Desta vez, o tema 
foi “Eleição Municipal”. Acesse o youtube do NELM e confira estes e outros vídeos, clique aqui. 

Nos últimos meses, especialistas do NELM concederam en-
trevistas a diversos veículos de comunicação sobre o Marco 
Legal das Startups.  Em outubro, Eduardo Felipe Matias, sócio 

responsável pela área empresarial do NELM publicou artigos no portal da 
Exame, no jornal Valor Econômico e no jornal Estadão, e tratou do tema 
em entrevistas na TV Brasil, BandNews TV (dias 14 e 19/10), no Poder 
360, nas rádios CBN, Jovem Pan (dias 17 e 26/10) e CNN, na revista IstoÉ 
Dinheiro, no jornal Correio Braziliense e no portal PEGN.

Eduardo Matias e o advogado Rogério Russo publicaram artigo sobre o 
mesmo tema no portal Veja. Russo publicou ainda, artigo no canal Fintechs 
Brasil e concedeu entrevista na rádio Jovem Pan para tratar de startups.

Outro assunto abordado em outubro, foi a Lei Geral de Proteção de 
Dados – LGPD. Matias e a advogada da área empresarial do escritório, 
Evelyn Tamy Macedo, publicaram artigo no portal Jovem Pan. Evelyn 
também escreveu para o jornal Estadão sobre o tema.

O sócio do NELM, Rubens Carmo Elias Filho, também esteve na mídia. 
Ele participou de matéria sobre os riscos de locação de imóveis sem in-
termédio de uma imobiliária, no Jornal da Record.

Em novembro, as eleições presidenciais dos EUA também foram tema 
de matérias. Eduardo Matias concedeu entrevistas sobre o assunto para 
o jornal da BandNews (dias 06 e 07/11) e publicou artigo no jornal Folha 
de S. Paulo.

NELM é um dos mais admirados escritórios de advocacia do Brasil em 2020

Educar Direito publica novo vídeo

NELM participa de campanha #NãoVolte

NA MÍDIA

Na edição de 2020, concorrendo na categoria 
abrangente, o NELM recebeu 4 diferentes indi-
cações. Por especialidade, a área de imobiliário 
foi reconhecida.O sócio Rubens Carmo Elias 
Filho foi indicado entre os advogados mais 
admirados na área do Direito Imobiliário no 

Setor de Comércio.
Por fim, o NELM foi listado, também na ca-
tegoria abrangente, entre os escritórios mais 
admirados no estado de São Paulo. 
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EXPEDIENTE

https://www.youtube.com/channel/UCsQ-7xyxzy2VupY7uK8x0Uw
https://exame.com/blog/opiniao/incentivando-a-inovacao-no-brasil/
https://exame.com/blog/opiniao/incentivando-a-inovacao-no-brasil/
https://www.linkedin.com/pulse/artigo-valor-o-marco-legal-das-startups-eduardo-felipe-matias/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/licoes-europeias-para-o-marco-legal-das-startups-brasileiro/
https://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2020/10/projeto-no-congresso-propoe-o-marco-legal-das-startups
https://www.youtube.com/watch?v=zDrIEFGrJhE
https://www.youtube.com/watch?v=updAKOscv-8&feature=youtu.be
https://www.poder360.com.br/economia/marco-legal-de-startups-deve-dar-seguranca-a-investidores-avalia-advogado/
https://www.poder360.com.br/economia/marco-legal-de-startups-deve-dar-seguranca-a-investidores-avalia-advogado/
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/319316/governo-esta-finalizando-proposta-para-o-marco-leg.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dMpGAKNsh2A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B1lQNZoM39k
https://www.youtube.com/watch?v=u7XFY-SbvI0&feature=youtu.be&t=15965
https://www.istoedinheiro.com.br/as-startups-vao-ajudar-na-retomada/
https://www.istoedinheiro.com.br/as-startups-vao-ajudar-na-retomada/
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/10/4884624-marco-legal-das-startups-pode-multiplicar-por-10-numero-de-companhias-acredita-governo.html
https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2020/10/marco-legal-das-startups-entenda-o-projeto-de-lei-assinado-hoje-por-bolsonaro.html
https://veja.abril.com.br/economia/o-que-e-o-marco-legal-das-startups-enviado-por-bolsonaro-ao-congresso/
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/em-artigo-publicado-pela-fintechs-brasil-advogado-do-nelm-comenta-o-marco-legal-das-startups/878
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/em-artigo-publicado-pela-fintechs-brasil-advogado-do-nelm-comenta-o-marco-legal-das-startups/878
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/em-entrevista-na-jovem-pan-advogado-do-nelm-comenta-o-marco-legal-das-startups/869
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/os-4-erros-mais-comuns-na-adequacao-a-lgpd/881
http://www.nelmadvogados.com/publicacao/primeiros-passos-para-adequacao-a-lgpd/871
https://noticias.r7.com/jr-na-tv/integras/videos/assista-a-integra-do-jornal-da-record-10102020-10102020
https://www.youtube.com/watch?v=h11SFVqt5JY
https://videos.band.uol.com.br/16852401/especialista-analisa-impactos-internacionais-das-eleicoes-nos-eua.html
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/biden-pode-fazer-trump-parecer-um-acidente-de-percurso-no-caminho-da-liberacao-comercial.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/biden-pode-fazer-trump-parecer-um-acidente-de-percurso-no-caminho-da-liberacao-comercial.shtml

