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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo identificar as possíveis implicações tributárias para o 
investidor no mercado doméstico de crowdfunding de investimento. Mais especificamente, trata 
da tributação dos ganhos e rendimentos provenientes do investimento de capital empreendedor 
em sociedades empresárias de pequeno porte, por parte de pessoa física residente no Brasil, no 
ambiente de plataforma eletrônica de investimento participativo. O método de investigação 
adotado é o interpretativo, mas buscou-se em evidências empíricas, elementos indicativos para 
melhor conexão do conteúdo desenvolvido com a realidade observada. As duas questões 
centrais para as quais o trabalho busca apresentar resposta são: a) Qual é a tributação incidente 
sobre o investimento nos valores mobiliários no mercado doméstico de crowdfunding de 
investimento? b) A tributação do investimento via crowdfunding de investimento é coerente 
com as medidas de incentivo ao investimento em capital produtivo? As normas jurídicas 
aplicáveis à prática jurídica-negocial investigada são analisadas, considerando os vetores 
orientadores da regulação e da tributação nos mercados financeiro e de capitais, bem como a 
necessidade de mecanismos que contribuam para o desenvolvimento nacional. 
 
Palavras-chave: Capital empreendedor. Crowdfunding. Financiamento coletivo. Crowdfunding de 

investimento. Investment based crowdfunding. Cowdfunding de valores 
mobiliários. Equity crowdfunding. Financiamento. Pequeno negócio. Investimento. 
Investidor de varejo. Mercados financeiro e de capitais. Tributação. Incentivo. 
Distorção tributária. Desenvolvimento nacional. 

 
 



ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to identify the possible tax implications for the investor in 
the domestic market of investment-based crowdfunding. In particular, the taxation of earnings 
and income from the investment of venture capital in small business enterprises, by a natural 
person resident in Brazil, in a crowdfund investing platform. The interpretative method is the 
one adopted in this study, but empirical evidences were also looked in order to give indicative 
elements for a better connection of the developed content with the observed reality. The two 
main questions to which the paper aims answer are: a) What is the incident taxation on 
investment in securities in the domestic market of investment-based crowdfunding? b) Is the 
taxation on the investment via investment-based crowdfunding consistent with the incentive 
measures in productive capital? The applicable juridical norms to the researched legal-
negotiating practice are analyzed considering the drivers of regulation and taxation in the 
financial and capital markets, as well as the need for mechanisms that contribute to national 
development. 
 

Keywords: Venture capital. Crowdfunding. Investment-based crowdfunding. Securities 
crowdfunding. Equity crowdfunding. Funding. Small business. Investment. Retail 
investor. Financial and capital markets. Taxation. Incentive. Tax distortions. National 
development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho foi desenvolvido no contexto do Programa de Mestrado Profissional 

em Direito (MPD) junto à Escola de Direito de São Paulo da FGV Direito SP. Seu objeto de 

investigação consiste no exame das possíveis implicações tributárias para o investidor no 

mercado doméstico de crowdfunding de investimento. Mais especificamente, trata da tributação 

dos ganhos e rendimentos provenientes do investimento de capital empreendedor (capital de 

risco; venture capital) em sociedade empresária de pequeno porte por parte de pessoa física 

residente no Brasil – público investidor predominante – por meio de operações de crowdfunding 

de investimento efetuadas sob a vigência da Instrução CVM nº 588, de 13 de julho de 2017 

(ICVM 588). 

   O crowdfunding de investimento em valores mobiliários consiste em mecanismo de 

captação de recursos financeiros no mercado de capitais junto a múltiplos investidores 

pulverizados, que investem pequenos montantes, com intermediação de uma plataforma 

eletrônica de investimento participativo, oferecendo também o ambiente para a oferta pública. 

A captação de recursos tem prazo e metas pré-determinados, de sorte que os recursos devem 

ser canalizados para financiar um projeto, negócio ou empréstimo específico, no geral, com 

potencial inovador.  

  O crowdfunding de investimento representa um novo mecanismo de financiamento 

empresarial com recurso externo, proveniente de capital de terceiros, acessível para negócios 

de menor porte e maturidade, em especial aqueles com potencial inovador – dentre os quais 

estão os negócios desenvolvidos pelas startups1. Possui a capacidade de canalizar capital 

empreendedor potencialmente de forma mais simples, com menor custo de transação e de 

capital. Os ganhos podem não ocorrer, mas é inerente a esta modalidade de captação a 

expectativa de retorno financeiro do investidor. 

 O desenvolvimento de mecanismos que viabilizam o financiamento de pequenos 

negócios tem o potencial de contribuir para o desenvolvimento econômico brasileiro, em 

especial diante do cenário doméstico de (i) dificuldade de acesso ao capital por tarte de tais 

                                                 

 
1 As startups são ora compreendidas como “[...] empresas nascentes, em especial baseadas em tecnologia, ligadas 

à pesquisa e ao desenvolvimento de ideias inovadoras [...]” (SDM; SOI; CVM, 2016, p. 27). 
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empresas; (ii) carência de instrumentos jurídicos mais adequados às necessidades de captação 

de recursos por parte de emissores de menor porte, organizados sob a forma de sociedades 

limitadas; e da (iii) necessidade de incentivos à inovação. Trata-se, portanto, de questão jurídica 

conectada com a realidade brasileira e tais temas serão desenvolvidos na seção 3 deste trabalho. 

  O crowdfunding de investimento representa para o investidor uma possibilidade de 

investimento em capital empreendedor, anteriormente disponível apenas para investidores mais 

sofisticados. Dessa forma, os investidores de varejo 2  passam a contar com uma nova 

modalidade de investimento, com maior potencial de retorno financeiro e proporcional risco de 

perda financeira.  

 Assim, o crowdfunding de investimento tem caráter inovador, como meio de captação 

no mercado de capitais de recursos financeiros para sociedades empresárias de pequeno porte, 

aptas a alavancar o desenvolvimento de negócios com potencial inovador (startups). 

  Considerando que a tributação gera distorções na medida em que influencia o 

comportamento dos agentes econômicos3, emergem as duas questões centrais que orientam este 

trabalho e traduzem os problemas de pesquisa, que são as seguintes:  

  1ª) Qual é a tributação incidente sobre o investimento nos valores mobiliários no 

mercado doméstico de crowdfunding de investimento?  

  2ª) A tributação do investimento via crowdfunding de investimento é coerente com as 

medidas de incentivo ao investimento em capital produtivo? 

Com amparo no conteúdo desenvolvido ao longo da dissertação, buscar-se-á responder 

à primeira questão na seção 11 e, a segunda, na seção 12. 

                                                 

 
2 Para fins deste trabalho o “investidor de varejo” corresponde àquele com pouco conhecimento acerca do mercado 

de capitais, bem como com capacidade limitada de avaliação dos riscos e do preço adequado dos valores 
mobiliários negociados nos mercados regulamentados.  

3 De acordo com o Joseph E. Stiglitz (1999, p. 480), em livre versão para o idioma português: “A tributação 
introduz distorções quando o comportamento é alterado na tentativa de evitar ou reduzir tributos. Todos os 
tributos, salvo os de quantia fixa, introduzem estas distorções. Os tributos afetam as decisões e têm impactos nas 
estruturas financeiras e nas organizações. [...].” Originalmente constou: “Tax distortions arise when behavior is 
altered in an attempt to avoid or reduce taxes. With the exception of lump-sum taxes, all taxes create such 
distortions. Taxes affect decisions, and have impacts on financial and organization structures. […].” 
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Os objetivos pretendidos são produzir um trabalho que contribua (i.i) no processo de 

avaliação de investimento por parte do potencial investidor, para estimativa do seu retorno 

financeiro, bem como (i.ii) para o cumprimento da obrigação regulatória imputada às 

plataformas de fazer constar das “informações essenciais sobre a oferta pública”, a tributação 

incidente sobre o retorno no investimento. Tais objetivos traduzem a relevância prática do 

trabalho e a possibilidade de aplicação imediata das suas conclusões.  

Outro objetivo pretendido consiste em analisar criticamente se o tratamento tributário 

dispensado ao investidor via crowdfunding de investimento é coerente com as medidas de 

incentivo ao investimento no setor produtivo. A reflexão acerca da adequação do tratamento 

tributário do investidor pode contribuir no (i) processo de estruturação de negócios, na medida 

em que tal conhecimento é relevante para empreendedores em busca de recursos financeiros, 

advogados e demais profissionais que atuam no mercado de capitais na estruturação de 

negócios; (ii) na tomada de decisão de investimento por parte do investidor; e (ii) no processo 

de criação normativa, por parte dos gestores de políticas públicas, de forma orientada para 

atingir os propósitos eleitos. 

A hipótese de pesquisa que norteia a busca de solução para os problemas de pesquisa – 

aqui compreendida como uma solução provável ou possível para os problemas de pesquisa, que 

pode se confirmar ou não na conclusão – é a seguinte: tendo-se em vista que o crowdfunding 

de investimento representa instrumento de captação de capital empreendedor, o mais coerente, 

em relação ao vetor orientador da tributação nos mercados financeiro e de capitais, seria 

dispensar aos ganhos e rendimentos obtidos pelo investidor o mesmo tratamento jurídico-

tributário conferido aos investidores em aplicações financeiras de renda variável. 

 Os resultados esperados imediatos são: contribuir (i) para uma decisão de investimento 

fundamentada por parte do investidor; (ii) para o devido cumprimento por parte das plataformas 

da obrigação de indicar nas “informações essenciais sobre a oferta pública” a tributação 

aplicável ao retorno do investimento – registre-se que conduta em sentido contrário por parte 

da plataforma é considera infração grave, passível de sanção por parte da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), conforme veremos mais adiante neste trabalho; (iii) na formação de 

literatura que gera conhecimento útil para (iii.i) a estruturação de negócios no mercado de 

capitais e (iii.iv) o processo de criação normativa de forma orientada em relação ao atingimento 

de propósitos previamente determinados. 
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  O presente trabalho tem, portanto, potencial inovador na medida em que os estudos 

acerca do crowdfunding de investimento, tanto sob o aspecto negocial, como jurídico-tributário, 

são incipientes.  

  Considerado a possibilidade de contribuir para a formação da literatura sobre o tema, 

com o intuito de gerar conhecimento útil para investidores, plataformas, participantes do 

processo de estruturação de operações de crowdfunding de investimento e gestores de políticas 

públicas, a realização do presente trabalho é justificada. 

 O modelo de pesquisa é o de reflexão sobre práticas jurídicas negociais e tributárias.  

 As fontes de pesquisa4 contemplam fontes de pesquisa tradicionais, como a pesquisa 

bibliográfica de doutrina, para a compreensão do tema investigado, bem como a identificação 

e análise crítica do arcabouço normativo vigente.  

  Foram consideradas, ainda, de forma coadjuvante, evidências empíricas5 para a devida 

compreensão e contextualização da prática investigada, obtidas junto: i) aos editais de audiência 

pública que apresentam a visão do regulador do mercado de capitais (CVM) e suas intenções 

no processo de regulamentação; ii) aos relatórios de audiência pública publicados pela CVM, 

que registram o debate entre o regulador, os participantes do mercado e demais interessados 

acerca das propostas de regulamentações apresentadas pela CVM; iii) à Central de Sistemas da 

CVM na Internet 6  acerca das ofertas públicas de distribuição que foram objeto de “Dispensa 

de Registro de Empresa de Pequeno Porte e Microempresa (Instrução CVM nº 400/03, art. 5º, 

inciso III [revogado]7 )/Crowdfunding”8 ; iv) às plataformas eletrônicas de investimento 

                                                 

 
4 Conforme esclarece Rafael Mafei Rabelo Queiroz (2015, p. 80), acerca das fontes de pesquisa: “[...] O objetivo 

do pesquisador do direito é identificar todo e qualquer fenômeno social do qual se possam extrair informações 
ou dados sobre as práticas jurídicas que, em um momento seguinte, serão objeto de tratamento acadêmico em 
pesquisas jurídicas. [...]. Para um pesquisador, a fonte é o que media seu contato com o fenômeno que esteja 
pesquisando. [...].” 

5 Acerca do papel dos métodos empíricos na pesquisa profissional, destaque-se o artigo em elaboração Pesquisa 
Jurídica no Mercado Profissional, de Mario Engler Pinto Junior (working paper, 4ª versão de 3 ago. 2017, p. 
6-8, artigo citado com autorização do autor).  

6 Internet, para fins deste trabalho, corresponde a “[...] uma rede internacional de computadores conectados entre 
si. É um meio de comunicação que possibilita o intercâmbio de informações de toda natureza, em escala global, 
com um nível de interatividade jamais visto anteriormente.” (LEONARDI, 2007, p. 56 apud MENDES, 2016, p. 
13). 

7 O inciso III do art. 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (ICVM 400), foi revogado pela 
ICVM 588. O dispositivo previa que a dispensa automática de registro a oferta pública de distribuição de “valores 
mobiliários de emissão de empresas de pequeno porte e de microempresas, assim definidas em lei.” 

8 Disponível em: <http://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta>. Acesso em: 03 abr. 2018. 



18 

participativo acerca de ofertas públicas de distribuição via crowdfunding de investimento 

efetivamente levadas a mercado; e v) a exposições de motivos de textos legais.  

 O método de investigação adotado é o interpretativo. Não há, portanto, a pretensão de 

desenvolver uma “pesquisa exclusivamente empírica” sobre o mercado de crowdfunding de 

investimento; busca-se nas evidências empíricas apenas elementos indicativos para melhor 

conexão do conteúdo desenvolvido com a realidade observada após a publicação da ICVM 588. 

  Dentre as limitações vislumbradas está o fato de ainda não existirem conceitos 

consolidados acerca da prática objeto de pesquisa, encontrando-se a literatura disponível em 

fase de desenvolvimento. 

  Outra limitação está relacionada ao fato de que os dados disponíveis acerca das ofertas 

públicas de distribuição de valores mobiliários do crowdfunding de investimento, mesmo após 

a sua regulamentação pela CVM, em 13 de julho de 2017, por meio da Instrução CVM nº 588 

(ICVM 588), ainda são dispersos e em volume insuficiente para um retrato preciso das práticas 

mais difundidas.  

  O presente trabalho é, portanto, o trabalho possível de ser apresentado no atual estágio 

de desenvolvimento do crowdfunding de investimento, dado o caráter dinâmico e inovador 

inerente tanto aos negócios de base tecnológica, como das operações no mercado de capitais.  

 No que concerne às perspectivas de análise, na Parte 1 deste trabalho buscou-se a 

sistematização do conhecimento sobre a prática investigada e o resgate do embasamento 

jurídico acerca da prática jurídica. Parte-se do pressuposto que o crowdfunding não é 

amplamente conhecido, sendo necessário afastar o risco de imprecisões no que concerne à 

prática investigada. 

  A seção 2 identifica no que consiste o crowdfunding, as suas modalidades, a respectiva 

motivação para dos apoiadores e as espécies de retornos ofertados. Nesta oportunidade, é 

identificado o crowdfunding de investimento em valores mobiliários, de especial interesse neste 

trabalho. Naquela seção é esclarecido no que consiste este mecanismo de financiamento, bem 

como os benefícios e riscos inerentes ao crowdfunding com retorno financeiro.  

 Na seção 3 o foco é direcionado ao mercado doméstico do crowdfunding de 

investimento. Foram identificadas as peculiaridades e desafios do ambiente empreendedor 
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brasileiro, bem como a recente regulamentação desta modalidade de captação de recursos pela 

CVM, por meio da ICVM 588.  

  Para a devida compreensão da prática jurídica acerca da qual ora se reflete, foram 

identificadas na seção 4 as partes intervenientes no processo de captação, assim como seus 

potenciais interesses, preocupações e motivações. Nesta oportunidade – com subsídio tanto em 

fontes de pesquisa tradicionais, como em evidências empíricas –, também são fixadas as 

características das partes intervenientes e do ambiente de oferta, para fins de identificação da 

tributação de operações no mercado doméstico de crowdfunding de investimento na seção 11. 

  A seção 5 aborda o financiamento empresarial na perspectiva da investida e do 

investidor. As seções 5.1 a 5.2.2 fixam conceitos acerca dos instrumentos financeiros para o 

financiamento empresarial com recursos de terceiros – quais sejam, instrumentos de capital, de 

dívida e híbridos –, bem como dos investimentos financeiros – renda fixa e variável. Os 

conceitos em apreço são relevantes para (i) situar o crowdfunding de investimento na seção 5.3 

como (i.i) nova modalidade de financiamento empresarial com recursos de terceiros, que pode 

ter como escopo a oferta de instrumentos financeiros de capital, de dívida e híbridos; e, 

concomitantemente, como (i. ii) nova modalidade de investimento para o investidor de varejo; 

assim como para (ii) o entendimento, na seção 10, de como se opera a tributação nos mercados 

financeiro e de capitais, na medida em que o sistema jurídico brasileiro confere tratamento 

diferenciado entre aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável. 

  A seção 6 trata das características dos valores mobiliários do crowdfunding de 

investimento – mais especificamente: (i) ações; (ii) debêntures, (iii) notas promissórias 

comerciais e (iv) títulos de investimento coletivo. Também será abordado (v) se as opções de 

compra de participação são uma alternativa viável para ofertas públicas via crowdfunding de 

investimento; (vi) os títulos representativos de dívidas conversíveis, espécie de instrumento 

híbrido expressamente previsto na ICVM 588; e (vii) o contrato de participação com investidor-

anjo, instrumento para aporte de capital em Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de que 

trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, dada a possibilidade de os valores 

mobiliários ofertados se classificarem como tal, atraindo a incidência de norma jurídica 

tributária específica. 

  A seção 7 traz evidências empíricas, com o objetivo de identificar as características dos 

valores mobiliários ofertados no mercado doméstico de crowdfunding de investimento. O 
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conteúdo das seções 6 e 7 subsidiam a delimitação das características da prática jurídica 

negocial – com amparo de fontes de pesquisa tradicionais e base empírica – para fins de 

identificação da tributação de operações no mercado doméstico de crowdfunding de 

investimento, na seção 11. 

 A seção 8 veicula avaliação crítica da regulamentação da CVM e do mercado de 

crowdfunding de investimento em seu atual estágio de desenvolvimento. A seção 9 traz as 

conclusões parciais da primeira parte do trabalho. 

 A seção 10 apresenta a legislação de regência para a tributação dos ganhos e 

rendimentos auferidos pelo investidor pessoa física, residente no Brasil, em operações no 

mercado financeiro e de capitais. 

 A seção 11 é de cunho interpretativo. Nesta oportunidade, tratar-se-á das implicações 

tributárias específicas em relação à prática negocial, observados os parâmetros delimitados 

acerca das partes intervenientes e ambiente de oferta (seção 4) e dos valores mobiliários (seção 

7), com base na legislação de regência (seção 10); em tal mister serão levados em conta 

entendimentos relevantes – doutrinários, administrativos e judiciais, conforme aplicável – 

acerca do tema. Serão identificas as questões controversas sob o aspecto tributário relacionadas 

à prática jurídica negocial em exame. 

  A seção 12 tem como objetivo analisar criticamente o conteúdo desenvolvido, 

correlacionando a tributação e a regulação do crowdfunding de investimento. Nesta 

oportunidade discorrer-se-á acerca dos pontos a aprimorar da política de tributação do 

investimento via crowdfunding de investimento; e do impacto da tributação aplicável para o 

desenvolvimento do mecanismo. 

 A seção 13 apresenta uma proposta para a tributação ideal dos ganhos e rendimentos 

provenientes do investimento via crowdfunding de investimento. 

  A seção 14 apresenta conclusões parciais acerca da tributação das operações de 

crowdfunding de investimento (Parte 2 e 3).  

  Na sequência, serão apresentadas as Considerações Finais e sugestões de temas para 

futuras pesquisas na seção 15. Constituem Apêndices às Considerações Finais (i) os Quadros 

Sinópticos das principais regras-matrizes de incidência tributária que incidem sobre as 

operações de pessoas físicas residentes no Brasil de realizadas no mercado doméstico de 
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crowdfunding de investimento (Apêndice A); (ii) os Quadros Sinópticos das repercussões 

tributárias do investimento por meio do crowdfunding de investimento de pessoas físicas 

residentes no Brasil (Apêndice B); e (iii) as repostas diretas às perguntas que orientaram a 

pesquisa (Apêndice C). 

 

1.1 Relação do tema com a linha de pesquisa no Mestrado Profissional em Direito 

 

 O exame das possíveis implicações tributárias para o investidor no mercado doméstico 

de crowdfunding de investimento está em sintonia com a linha de pesquisa de Direito Tributário 

do Programa de MPD junto a FGV Direito SP, que busca compreender os impactos na economia 

do fenômeno da tributação, de forma contextualizada. 

  A pesquisadora possui familiaridade em relação aos aspectos jurídicos, tanto da 

estruturação de negócios no mercado de capitais como dos seus impactos tributários, em razão 

da prática da advocacia em departamento jurídico de instituição financeira.  

  Em decorrência da experiência prática da pesquisadora e das atividades desenvolvidas 

no ambiente acadêmico da FGV Direito SP, infere-se a necessidade de investigação do tema 

tanto sob o enfoque do mercado de capitais e da sua regulamentação, como do direito tributário. 

Conduta em sentido contrário expõe ao risco a apresentação de conclusões com uma visão 

fragmentada e assistemática sobre o tema investigado. 

  O interesse acerca do crowdfunding de investimento foi despertado durante as 

atividades do MPD relacionadas às temáticas de tributação de novas tecnologias, bem como de 

tributação nos mercados financeiro e de capitais.  

A escolha do tema justifica-se em razão da possibilidade de conjugar a experiência 

prática da pesquisadora com a reflexão teórica aprofundada acerca da tributação incidente sobre 

o retorno de investimento obtido por meio deste novo mecanismo de captação. Destaque-se, 

ainda, que o crowdfunding de investimento tem potencial para democratizar o acesso ao 

mercado de capitais e também para contribuir para a alocação de recursos financeiros em 

atividades desenvolvidas por sociedades empresárias de pequeno porte – no geral, novos 
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negócios, com potencial inovador, com maior dificuldade de acesso a tais recursos – o que, em 

última análise, pode contribuir para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. 
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PARTE 1 – CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO – CARACTERÍSTICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 A primeira parte deste trabalho tem por finalidade compreender o que é e como funciona 

o crowdfunding de investimento, bem como apontar a sua importância econômica – o que 

envolve a identificação das suas partes intervenientes, dos instrumentos financeiros utilizados 

e do ambiente de oferta pública de tais instrumentos. O intuito não é compilar referências ou 

meramente descrever, mas delimitar de forma clara e contextualizada o objeto de investigação9 

para, mais adiante, veicular avaliação crítica acerca do conteúdo desenvolvido. 

 A lista das dezoito plataformas de crowdfunding visitadas e mapeadas na Seção 2 

constam do Anexo A desta dissertação. 

 

2 CROWDFUNDING: CONCEITO E MODALIDADES 

 

O termo crowdfunding advém da língua inglesa e, em sua literalidade, corresponde ao 

financiamento (funding) provido por um vasto número de pessoas (crowd) (JUNQUEIRA 

coord., 201610, p. 44; MENDES, 2016, p. 35-36).  

De acordo com Eleanor Kirby e Shane Worner (2014, p. 4) crowdfunding é 

 

                                                 

 
9  Conforme Luis Eduardo Schoueri (2005, p. 4): “Para que se qualifique como acadêmica a pesquisa de 

determinado objeto, não se faz necessário seja ela exaustiva, pretendendo esgotar, dali em diante a possibilidade 
de seu conhecimento. Qualquer tentativa neste sentido levaria, certamente, à frustração, por mais limitado que 
fosse o objeto. O estudo será, sempre, parcial. Diante de tal constatação, reforça-se a necessidade de o pesquisador 
explicar, já no início de seu estudo, as premissas de que parte e o objeto. Ao fazê-lo, assume o pesquisador que 
o mesmo objeto poderia ser examinado por outro ângulo, oferecendo-se, então, novas conclusões.” 

10 A Cartilha do investimento coletivo: orientações a investidores e gestores – equity crowdfunding no Brasil hoje 
(JUNQUEIRA Coord., 2016, p. 34-77) é parte integrante do Cadernos FGV Direito Rio (Série Clínicas. Rio de 
Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, nov. 2016. v. 6. Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17510>. Acesso em: 14 mai. 2017). A Cartilha em 
comento foi desenvolvida no âmbito do convênio de cooperação técnica e acadêmica firmado entre a CVM e a 
FGV Direito Rio, que participou por meio da sua Clínica do Laboratório de Assessoria Jurídica ao Mercado de 
Capitais (Clínica LAMCA), sob a supervisão do Prof. Carlos Augusto Junqueira. 
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[...] um termo guarda-chuva para descrever o uso de pequenos montantes obtidos de 
um grande número de indivíduos ou organizações, para financiar um projeto, um 
negócio ou empréstimo pessoal, e outras necessidades por meio de uma plataforma 
online baseada na web11.  

 

O conceito ora reproduzido foi desenvolvido pelo Departamento de Pesquisa da 

IOSCO12, em 2014, quando da elaboração do Staff Working Paper “Crowdfunding: Na Infant 

Industry Growing Fast”13. 

André de Azevedo Amedomar agrega que este mecanismo é uma 

 

[...] alternativa de captação de recursos na qual projetos de diversos tipos buscam 
atingir uma meta financeira preestabelecida através de recursos de indivíduos 
dispersos geograficamente, coletados pela Internet, em um prazo temporal 
determinado. (AMEDOMAR, 2015, p. 46-47). 

 

 Conforme se verá mais detalhadamente a seguir, há diferentes modalidades de 

crowdfunding, que possuem como elementos comuns (i) a solicitação de recursos 

financeiros, com (i.i) metas financeiras e (i.ii) prazo previamente determinados; (ii) por 

meio de plataforma eletrônica baseada na Internet14; (iii) para múltiplos indivíduos ou 

                                                 

 
11 Originalmente constou: “Crowd-funding is an umbrella term describing the use of small amounts of money, 

obtained from a large number of individuals or organisations, to fund a project, a business or personal loan, and 
other needs through an online web-based platform.”  

12  “A Organização Internacional das Comissões de Valores – OICV - ou IOSCO, como é conhecida 
internacionalmente por sua sigla em inglês, é a principal organização internacional que congrega reguladores de 
valores. Foi oficialmente criada em 1983 e tornou-se o principal fórum internacional para as autoridades 
reguladoras dos mercados de valores e de futuros. A Comissão de Valores Mobiliários foi uma das fundadoras 
da IOSCO (a organização começou como uma entidade interamericana) [...].” (CVM, 2014a, p. 66). Acerca da 
mudança para um espaço regulatório transnacional e da influência que as recomendações internacionais surtem 
no processo de regulação da CVM, ver o artigo Internacionalização dos padrões regulatórios internacionais no 
Brasil: o caso IOSCO (PRADO; RACHMAN; COELHO, 2016, p. 231-263). 

13 Há que se observar que o conteúdo do Staff Working Paper expressa a visão do Departamento de Pesquisa da 
IOSCO acerca do tema e não reflete necessariamente a visão daquela entidade. 

14 Relata André de Azevedo Amedomar (2015, p. 46): “[...] é importante notar que a plataforma focada no 
crowdfunding é a forma mais convencional para executar uma campanha de crowdfunding na Internet, mas não 
é a única. De desenvolvimento recente, alguns softwares permitem instalar as ferramentas necessárias para 
realizar uma campanha em qualquer website (p. ex., o produto da empresa selfstarter) ou até diretamente através 
do youTube (como faz a plataforma brasileira Kickante). Portanto, a hospedagem em uma plataforma não é uma 
característica inerente a toda campanha de crowdfunding.” Inclusive, é identificada na literatura como uma 
campanha que permitiu maior visibilidade ao crowdfunding aquela promovida para receber doações para a 
campanha eleitoral nos EUA, em 2008, do então candidato à presidência Barack Obama, por meio do site 
www.barackobama.com (POTENZA; OLIVEIRA, 2016, p. 4; MAROM, 2012 apud MENDES, 2016, p. 35; 
SBEGHEN, 2012 apud JUNQUEIRA coord., 2016, p. 44). Observe-se que a captação de recursos para a 
campanha presidencial de Barack Obama não teria se dado por meio de plataforma eletrônica, mas diretamente 
por meio de website. Não será aprofundada a discussão nesta oportunidade se a captação de recursos por meio 
da Internet, fora do ambiente de plataforma, configura ou não crowdfunding, em sentido amplo. Para fins deste 
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organizações, potencialmente dispersos geograficamente; (iv) para financiar um projeto, 

negócio ou empréstimo específico. No geral, os apoiadores financeiros de campanhas de 

crowdfunding contribuem com pequenas quantias. 

 Para necessária demarcação do objeto de investigação e mitigação do risco de que 

espécies distintas de crowdfunding sejam tomadas como sinônimas, serão conceituadas as 

diferentes modalidades de crowdfunding identificadas na bibliografia, no momento de 

elaboração deste trabalho. 

 Ressalte-se que, dado o caráter dinâmico e inovador tanto do mercado financeiro, 

como da indústria criativa15 16, bem como dos negócios desenvolvidos em base tecnológica 

é provável que novas modalidades deste mecanismo de captação de recursos venham a ser 

desenvolvidas17. 

 

                                                 

 

trabalho, será adotada a premissa de que o crowdfunding de investimento sempre se dá por meio de plataforma 
eletrônica, assumindo como parâmetro as condições para a oferta fixadas por parte da CVM por meio da sua 
Instrução 588, de 13 de julho de 2017 – mais especificamente, por meio do seu art. 11, que prevê que ofertas de 
“papéis” por meio deste mecanismo deve se dar exclusivamente no ambiente eletrônico da plataforma. 

15 Adotou-se aqui o conceito desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em relatório acerca da 
economia criativa publicado em 2013, no sentido de que o termo “indústria criativa”, em livre tradução, “[...] é 
utilizado para um amplo leque de arranjos produtivos, incluindo bens e serviços produzidos pelas indústrias 
culturais e por aquelas que dependem da inovação, incluindo muitos tipos de pesquisa e desenvolvimento de 
software.” (UNITED NATIONS, 2013, p. 20). Originalmente constou: “The term creative industries is applied 
to a much wider productive set, including goods and services produced by the cultural industries and those that 
depend on innovation, including many types of research and software development.”  

16 Em mapeamento setorial da indústria criativa no Brasil, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (FIRJAN), em dez. 2016, foram identificados “[...] 13 segmentos criativos de acordo com suas 
afinidades setoriais em quatro grandes áreas: Consumo (Design, Arquitetura, Moda e Publicidade), Mídias 
(Editorial e Audiovisual), Cultura (Patrimônio e Artes, Artes Cénicas e Expressões Culturais) e Tecnologia (P&D 
[Pesquisa & Desenvolvimento]), Biotecnologia e TIC [Tecnologia de Informação e Comunicação]).” (FIRJAN, 
2016, p. 8, grifos do autor). De acordo com o mapeamento brasileiro, em 2015 “[...] a participação do PIB Criativo 
estimado no PIB Brasileiro cresceu de 2,56% para 2,64%. Como resultado, a área criativa gerou uma riqueza de 
R$ 155,6 bilhões para a economia brasileira [...]” naquele ano (FIRJAN, 2016, p. 6). 

17 Em sintonia com a assertiva é o posicionamento de Carlos Augusto Junqueira (2016, p. 20), de acordo com o 
qual: “O ambiente do empreendedorismo encontra-se em processo de mudança constante, sendo desnecessário 
afirmar que nossa única certeza são as alterações que virão em breve. Tanto por força da nova regulamentação 
proposta pela CVM quanto em função das tecnologias de comunicação disponíveis em desktops, smartphones, 
etc., a democratização da educação financeira pelo acesso à informação parece um caminho inevitável. Além do 
poder de gestão e efetivação de decisões disponíveis aos investidores pela internet, também o nível de 
transparência do sistema financeiro sobre os elementos tradicionais do capitalismo é facilitador na compreensão 
do potencial contido hoje na possível popularização do crowdfunding nas sociedades modernas: algo 
revolucionário e recente.” 



26 

2.1 Modalidades de crowdfunding 

 

 O crowdfunding pode ser categorizado como (i) sem retorno financeiro – também 

denominado comunitário – (Community Crowdfunding) 18; ou (ii) com retorno financeiro 

(Financial Return Crowdfunding). A principal diferença entre estas categorias de crowdfunding 

é que a primeira não oferece qualquer expectativa retorno em forma de rendimento ou retorno 

financeiro do investimento, diferentemente da segunda (KIRBY; WORNER, 2014, p. 8-9; 

JUNQUEIRA coord., 2016, p. 44). 

 O crowdfunding sem retorno financeiro pode ser baseado em doação (Donation 

Crowdfunding) ou em recompensa (Reward Crowdfunding); ao tempo que na do gênero, com 

retorno financeiro, destacam-se os modelos baseados em empréstimo (Peer-to-Peer Lending) e 

em investimento em valores mobiliários (Crowdfunding de Investimento) 19. Há, ainda, os 

registros do desenvolvimento do crowdfunding baseado em royalties (Crowdfunding Royalty), 

bem como de utilização de modelos híbridos, cuja captação pode estar parcialmente enquadrada 

em mais de uma modalidade de crowdfunding, como se verá nesta seção. 

 Em outras palavras, tem-se que as diferentes modalidades de crowdfunding podem ser 

classificadas em relação às características da contrapartida oferecida ao apoiador por parte do 

proponente da campanha de captação de recursos financeiros – ou, ainda, da ausência de 

contrapartida. 

 

                                                 

 
18 Neste trabalho é adotada a terminologia empregada anteriormente por Eleanor Kirby e Shane Worner, de acordo 

com a qual o crowdfunding sem retorno financeiro ou Community Crowdfunding é gênero do qual o 
crowdfunding doação é espécie (KIRBY; WORNER, 2014, p. 8-9). Observe-se que na literatura acerca do 
crowdfunding este o gênero Community Crowdfunding também foi identificado como Donation crowdfunding 
(INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 20). 

19 Apenas a título de registro, as plataformas de crowdfunding dedicadas a prestação de serviços financeiros 
também são genericamente identificadas como espécie do gênero fintech. As fintechs “[...] são iniciativas que 
aliam tecnologia e serviços financeiros trazendo inovações para pessoas e empresas. Isso se reflete em: melhores 
jornadas de utilização de produtos e serviços que trazem melhores experiências de uso; geração de inteligência a 
partir de volumes inimagináveis de dados e do conhecimento coletivo para otimizar as decisões; e integração dos 
diferentes elos do mercado de maneira muito mais eficiente, com menos falhas operacionais, aumentando a 
velocidade de transações e reduzindo custos.” (FINTECHLAB, 2016, p. 3).  
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2.1.1 Crowdfunding sem retorno financeiro 

 

2.1.1.1 Crowdfunding baseado em doação 

 

 A primeira modalidade de crowdfunding a ser abordada, qual seja aquela baseada em 

doação, corresponde à arrecadação de recursos financeiros para um projeto específico – que 

pode ser, por exemplo, de natureza filantrópica ou para financiamento de campanha eleitoral20 

– por meio de doações (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 21; KIRBY; WORNER, 

2014, p. 9; JUNQUEIRA coord., 2016, p. 45).  

  Os doadores podem ter a expectativa de retorno social – e/ou de reconhecimentos 

online21 –, mas não têm retorno financeiro (BUYSERE et al., 2012, p. 10; INFODEV; BANCO 

MUNDIAL, 2013, p. 20-21)22.  

 São exemplos de plataformas de crowdfunding baseado em doações a Fundly23 (EUA), 

a Vakinha24 (Brasil) e a Juntos.com.vc25 (Brasil). 

 

                                                 

 
20 Conforme anteriormente mencionado, a literatura identifica esforços para arrecadação de recursos da campanha 

presidencial de Barak Obama à presidência, em 2018, por meio do site www.barackobama.com, o que permitiu 
maior visibilidade ao crowdfunding (POTENZA; OLIVEIRA, 2016, p. 4; MAROM, 2012 apud MENDES, 2016, 
p. 35; SBEGHEN, 2012 apud JUNQUEIRA coord., 2016, p. 44). No Brasil a Lei nº 13.488, de 6 de outubro de 
2017, alterou a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), de sorte que o financiamento coletivo 
por parte de apoiador pessoa física passou a ser considerado como alternativa para a angariação de fundos para 
campanhas eleitorais. De forma bastante objetiva, prevê a Lei das Eleições que os recursos poderão ser captados 
à partir de do dia 15 de maio do ano eleitoral (§ 3º do art. 22-A), com a liberação dos recursos condicionada ao 
registro da candidatura, sob pena de devolução (§ 4º do art. 22-A); as plataformas devem atender a requisitos 
específico (alíneas “a” a “h” do inciso IV do § 4º  do art. 23) – tais como, cadastro da Justiça Eleitoral, 
identificação e divulgação dos doadores etc. –; e o limite de doação é de até 10% dos rendimentos brutos auferidos 
pela pessoa física doadora no ano anterior à eleição (§ 1º do art. 23).   

21 Observe-se que as plataformas comumente admitem contribuições anônimas. 
22 De acordo com a literatura, em campanhas de crowdfunding que visam à arrecadação de recursos mediante 

doação podem vir a ser distribuídas recompensas simbólicas – tais como brindes relacionados à causa apoiada 
(AMEDOMAR, 2015, p. 48; MENDES, 2016, p. 44). A nosso ver, esta forma de captação, a depender do caso 
concreto, poderia ser classificada como crowdfunding mediante a concessão de recompensa simbólica ou, ainda, 
um modelo híbrido. 

23 www.fundly.com. 
24 www.vakinha.com.br. 
25 www.juntos.com.vc. 
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2.1.1.2 Crowdfunding baseado em recompensa 

 

 O crowdfunding baseado em recompensa – ou, ainda, em retribuição (MENDES, 2016, 

p. 45) – consiste na exibição de uma ideia por meio de uma plataforma por parte dos 

proponentes da campanha e há a expectativa de recebimento de uma retribuição não financeira 

por parte dos apoiadores (MENDES, 2016, p. 45). 

 No que tange às metas financeiras, as campanhas podem ser no modelo (i) “tudo ou 

nada” (all or noting), no qual o proponente somente receberá os recursos financeiros se eles 

forem iguais ou superiores à meta; (ii) “flexível” ou “fique com tudo” (keep it all), de sorte que 

o proponente recebe todo o valor captado, ainda que a meta não venha a ser atingida 

(CUMMING et al., 2014 apud AMENDOAR, 2015, p. 44). 

 No que diz respeito à recompensa, ela pode (i) ser simbólica; ou configurar a (ii) pré-

venda (pre-sales) (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 2026; AMEDOMAR, 2015, p. 

17). 

 No crowdfunding baseado em recompensa simbólica, a retribuição pode ser 

representada por meio, v.g., de um brinde ou de um agradecimento público nas redes sociais.  

 No crowdfunding baseado em recompensas da subcategoria pré-venda, a contrapartida 

será um novo produto ou serviço. Essa modalidade de crowdfunding tem o potencial de 

viabilizar ao proponente da campanha mais do que o acesso a recursos financeiros (BUYSERE 

et al., 2012, p. 11). De acordo com André de Azevedo Amedomar são resultados passíveis de 

serem atingidos pelo empreendedor:  

 

[...] agilidade no recebimento de recursos (Efeito tempo), teste das estratégias de 
comunicação da marca com seu público (Efeito marketing), recebimento das críticas 
de potenciais consumidores para validar o conceito do produto (Efeito feedback), teste 
da demanda potencial do produto (Efeito alavancagem), independência na gestão do 
negócio (Efeito independência), facilidade de acesso ao modelo (Efeito 
acessibilidade) e utilizar-se de uma comunidade preexistente em torno da empresa 
(Efeito tamanho e acessibilidade da rede de contatos). (AMEDOMAR, 2015, p. 189). 

 

                                                 

 
26 Originalmente constou: “[…] funders receive a token gift of appreciation or pre-purchase of a service or 

product.” 
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 Ilustram o crowdfunding pré-venda a oferta de recompensas tais como ingressos de 

shows, livros e produtos.  

  São plataformas de crowdfunding recompensa a Kickstarter (EUA)27 28, a Indiegogo 

(EUA)29 30, a Catarse (Brasil)31 32, a Kickante (Brasil)33 e a Benfeitoria (Brasil)34. 

 

2.1.2 Crowdfunding com retorno financeiro 

 

                                                 

 
27 www.kicksarter.com.  
28 “A Kickstarter é um exemplo de financiamento ‘tudo ou nada’. A Kickstarter reivindica uma taxa de sucesso 

para suas campanhas de 43,93%, significativamente mais elevada que aquelas típicas para angariação de recursos. 
A Kickstarter afirma que 81% dos projetos arrecadaram mais do que 20% do seu objetivo e por fim, conseguiram 
obter financiamento, ilustrando o valor das campanhas ‘tudo ou nada’ em atrair apoiadores no início do processo 
[de captação].” (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 20). Originalmente constou: “Kickstarter is an 
example of all-or-nothing financing. Kickstarter claims a success rate for its campaigns of 43.93 percent, 
significantly higher than typical fundraising efforts. Kickstarter states that 81 percent of projects that raised 
more than 20 percent of their goal ultimately succeed in attaining funding, illustrating the value of all-or-nothing 
campaigns in attracting backers early in the process.”  

29 www.indiegogo.com. 
30 “A Indiegogo oferece uma abordagem ‘fique com tudo que arrecadar’, além da opção ‘tudo ou nada’. A 

Indiegogo relata que a probabilidade de qualquer campanha atingir a sua meta dobra assim que a primeira 
contribuição é recebida, quadruplica assim que a campanha atinge 10% da sua meta e mais do que quintuplica, 
assim que 25% da meta é arrecadada. Para campanhas ‘fique com tudo que arrecadar’, a plataforma cobra taxas 
mais elevadas se a meta não for atingida, proporcionando um incentivo para o atingimento da meta financeira.” 
(INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 20). Originalmente constou: “Indiegogo offers a keep-what-you-
raise approach in addition to an all-or-nothing option. Indiegogo reports that the probability of any campaign 
reaching its goal doubles once the first contribution is received, quadruples once the campaign reaches 10 
percent of its goal, and more than quintuples once 25 percent of the goal is raised. For keep-what-you-raise 
campaigns, the platform charges higher fees if the goal is not met than if it is, providing an incentive to reach 
the funding objective.” 

31 www.catarse.me. 
32 “No Brasil, a Catarse (http://catarse.me) arrecadou mais de USD 4,1 milhões para mais de 1.000 campanhas 

junto a mais de 40 mil apoiadores em sua plataforma baseada em recompensas. Para demonstrar a aceleração do 
crescimento desta plataforma, levou 10 meses para a primeira captação de recursos superar o equivalente a R$ 1 
milhão (cerca de USD 450 mil). Mais recentemente, em 2013, [a plataforma] foi capaz de captar o mesmo valor 
em apenas 45 dias.” (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 33). Originalmente constou: “In Brazil, Catarse 
(http://catarse.me) has raised over US$4.1 million for over 1000 campaigns from over 40,000 supporters on its 
rewards-based platform. To demonstrate the acceleration of this platform’s growth, it took 10 months to first 
surpass fundraising equivalent to R$1 million (about US$450,000). Most recently in 2013, it was able to fund 
that same amount in just 45 days.” 

33 www.kickante.com.br. 
34 www.benfeitoria.com. 
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2.1.2.1 Crowdfunding baseado em empréstimo  

 

 No crowdfunding empréstimo – também identificado como Peer-to-Peer Lending 

(KIRBY; WORNER, 2014, p. 8) e P2P Lending – a plataforma eletrônica proporciona o 

encontro de emprestadores/investidores e de tomadores, com vistas o acesso ao crédito por meio 

de empréstimo de montante pré-definido (AMEDOMAR, 2015, p. 48). Em princípio, as 

operações ocorrem sem a participação dos operadores financeiros tradicionais (v.g., bancos e 

instituições de microfinanças35) e proporcionam acesso ao capital para um segmento da 

população que não poderia acessá-lo pelos meios tradicionais (INFODEV; BANCO 

MUNDIAL, 2013, p. 21-22) 36. 

 No crowdfunding empréstimo as taxas de juros seriam mais favoráveis tanto para o 

emprestador/investidor, como para a tomador (AMEDOMAR, 2015, p. 48). É bastante didática 

a explicação de Eleanor Kirby e Shane Worner, de acordo com os quais, em livre tradução: 

 

 O tomador pode ser um indivíduo ou uma empresa que solicita um empréstimo. 
Caracteriza-se pela capacidade de os emprestadores fornecerem dinheiro em pequenos 
montantes do empréstimo global solicitado pelo tomador; estes são chamados de 
‘partes do empréstimo’ (loan parts) e podem ser bastante pequenos. Estas ‘partes do 
empréstimo’ são agregadas pela plataforma online e, quando há o suficiente para 
cobrir o empréstimo solicitado, o empréstimo é originado e creditado ao tomador. A 
taxa de juros é definida pela plataforma. O tomador então paga o empréstimo com 
juros. Essa taxa de juros geralmente é maior que a taxa de juros disponíveis para 
investimento para o emprestador/investidor, mas inferior as taxas tradicionais de 
empréstimo para o tomador, embora isso dependa da análise de risco do tomador. Os 
juros são pagos para o emprestador até ocorrer um dos seguintes eventos: vencimento 

                                                 

 
35  “O crowdfunding não deve ser confundido com microfinanças (por exemplo, tal como do estilo dos 

microempréstimos do Grameen Bank). Microfinanças são predominantemente baseadas na intermediação 
bancária, por meio da qual o banco é o único provedor, é o originador e também assume o risco do empréstimo. 
Como tal, [as microfinanças] não se baseiam no princípio de muitos investidores provendo pequenas partes de 
recursos para prover uma necessidade de capital pretendida” (KIRBY; WORNER, 2014, p. 8). Originalmente 
constou: “Crowd-funding should not be confused with micro-financing (for example, such as the Grameen Bank 
style of micro-lending). Microfinancing is predominately a bank based exercise, whereby the bank is the sole 
provider of the loan, is the originator of the loan and bears the risk of the loan. As such, it does not draw on the 
principles of many investors funding small parts of a required capital need.” 

36 Para uma visão detalhada das diversas formas de estruturação de operação de crowdfunding empréstimo ver: 
KIRBY, WORNER, 2014, p. 16-19. 
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do empréstimo; pagamento antecipado do tomador ou inadimplemento do tomador 37. 
(KIRBY; WORNER, 2014, p. 9). 

 
 Atuam no segmento do crowdfunding empréstimo com a cobrança de juros as 

plataformas Prosper (EUA) 38 e LendingClub (EUA) 39. 

 Há posicionamento no sentido de que os empréstimos por meio da plataforma podem 

ser concedidos com ou sem a cobrança de juros (AMEDOMAR, 2015, p. 48; MENDES, 2016, 

p. 48). Todavia, aceitar o enquadramento do crowdfunding empréstimo sem a cobrança de juros 

como “crowdfunding com retorno financeiro” ao emprestador/investidor não parece ser 

coerente com a classificação ora adotada. O tema não será aprofundado neste trabalho, na 

medida em que este não é o nosso objeto de investigação40 41. 

 No Brasil, no momento da elaboração deste trabalho, não foram identificadas 

plataformas de P2P Lending que atuam nos moldes acima descritos. As iniciativas para 

                                                 

 
37 Originalmente constou: “The borrower can either be an individual or a business requiring a loan. It is 

characterised by the ability of lenders to provide money for small fragments of the overall loan required by a 
borrower; these are called ‘loan parts’ and can be as small as £10 [FSA (2012) crowd-funding: is your 
investment protected? Available at: www.fsa.gov.uk/consumerinformation/product_news/saving_investments/ 
crowd-funding. Accessed: 1 out. 2013]. These loan parts are then aggregated by the online platform and when 
there is enough to cover the required loan, the loan is originated and paid to the borrower. The interest rate is 
set by the platform. The borrower then pays back the loan with interest. This interest rate is usually higher than 
the savings rates available to the lender but lower than a traditional loan available to the borrower, though this 
depends on the borrower’s evaluated risk. The interest is paid to the lender until one of the following occurs: the 
loan matures; the borrower pays it back early or the borrower defaults.”   

38 www.prosper.com 
39 www.lendingclub.com 
40 Apenas a título de registro, a Kiva (EUA) – www.kiva.org – é exemplo de plataforma que efetua empréstimos 

com e sem a cobrança de juros, para mutuários localizados em mais de 80 países. Em síntese, há cobrança de 
juros quando são envolvidos parceiros de campo locais; caso contrário, não há cobrança de juros. Para maiores 
informações ver: KIVA. The journey of a Kiva loan. San Francisco, ___. Disponível em: 
<https://www.kiva.org/about/how>. Acesso em: 18 out. 2017.  

41 No sentido de que a operação de empréstimo sem a cobrança de juros não é crowdfunding: “As microfinanças 
fornecem empréstimos e outros serviços financeiros básicos aos pobres. Organizações como o Grameen Bank se 
especializaram em fornecer serviços financeiros em pequena escala para os membros mais pobres da sociedade 
– principalmente no mundo em desenvolvimento, mas cada vez mais também no mundo desenvolvido. O 
empréstimo social é uma subcategoria das microfinanças. A Kiva entra neste nicho para fornecer para as pessoas 
comuns ao redor do mundo a possibilidade de obter empréstimo.  Isso estende o que Grameen Bank faz, com a 
ajuda de parceiros de campo.” (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 21-22). Originalmente constou: 
“Microfinance provides loans and other basic financial services to the poor. Organizations like the Grameen 
Bank specialize in delivering very small-scale financial services to the poorest members of society – primarily in 
the developing world, but increasingly in the developed world as well. Social lending is a subcategory of 
microfinance. Kiva has stepped into this space to give ordinary people the ability to lend around the world. It 
extends what the Grameen Bank does, with the help of partners in the field.” 
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desenvolvimento deste mecanismo e as alternativas implementadas são descritas por Leilani 

Dian Mendes (2016, p. 48-49) no excerto abaixo: 

 

  No Brasil, em 2010, a plataforma online Fairplace tentou auxiliar nas 
operações de empréstimos sem a participação de instituições bancárias. No entanto, 
foi obrigada a encerrar suas operações em razão de não ter autorização específica para 
atuar como instituição financeira autorizada pelo Banco Central (MAIA; LEWGOY, 
2015). 
  No cenário brasileiro não existe essa modalidade de crowdfunding, conforme 
concebida no cenário internacional, posto que as atividades realizadas nessas 
transações são restritas às instituições financeiras reguladas pelo Banco Central do 
Brasil (MONTEIRO, 2014, p. 28). Não obstante, verificam-se iniciativas brasileiras 
como a plataforma online Biva, cujo propósito é fornecer o contato entre os 
empreendedores e investidores para a realização de captação de crédito (BIVA, 2015). 
De acordo com um dos idealizadores da plataforma online Biva, o modelo de captação 
de empréstimos teve que ser ‘tropicalizado’ para se adequar às regras do Banco 
Central. Portanto, a plataforma online Biva é registrada como correspondente 
bancário para poder auxiliar na estruturação dos empréstimos realizados no âmbito da 
plataforma online (MAIA; LEWGOY, 2015), contando, ainda, com o apoio de uma 
instituição financeira parceira, autorizada pelo Banco Central para formalizar os 
investimentos (BIVA, 2015).  

 

 O cenário doméstico tende a mudar em breve. Em 26 de abril de 2018 foi editada a 

Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 4.65642, que regulamenta a atividade 

das instituições especializadas em operações de empréstimos por meio de plataformas 

eletrônicas. 

  A Resolução CMN n° 4.656/2018 disciplina dois tipos de instituições da espécie, quais 

sejam: (i) a sociedade de crédito direto (SCD), que opera unicamente com capital próprio43; e 

(ii) a sociedade de empréstimos entre pessoas (SEP), que “[...] refere-se ao tradicional P2P [...]” 

(BACEN, 2017), sem a retenção de risco de crédito por parte da plataforma44. 

 

2.1.2.2 Crowdfunding de investimento em valores mobiliários 

 

 Outra modalidade crowdfunding com expectativa de retorno financeiro é o baseado em 

investimento, que envolve a distribuição de valores mobiliários em geral (CVM, 2016a, p. 2). 

                                                 

 
42 Regulamentação resultante das discussões do texto apresentado por meio do Edital de Consulta Pública nº 55, 

de 30 de agosto de 2017, publicado pelo Banco Central do Brasil (Bacen). 
43 “Caput” do art. 3º da Resolução CMN n° 4.656/2018. 
44 Conforme o “caput” do art. 10 da Resolução CMN n° 4.656/2018. 
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Esta modalidade de crowdfunding – também é conhecida como “securites crowdfunding”, 

“crowdfunding de valores mobiliários”, “crowdinvesting” e “investimento-based 

crowdfunding” (CARVALHOSA; PARENTE, 2016, p. 227; MENDES, 2016, p. 16; CVM, 

2016a, p. 2) – corresponde à prática jurídica-negocial foco deste trabalho. 

 De acordo com o Banco Mundial45 , a locução “crowdfunding de investimento” 

descreve: 

[...] a captação de recursos baseada em valores mobiliários de capital e dívida por 
meio de plataformas de crowdfunding, que surgiu recentemente como uma alternativa 
aos mecanismos mais tradicionais de financiamento tais como empréstimos bancários, 
investimento-anjo46 ou venture capital para financiar empreendedores e pequenas e 
médias empresas 47. (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 15). 

 

  Em um breve parêntesis, para o devido entendimento do crowdfunding de investimento 

de forma contextualizada, é necessário compreender do que se trata o mencionado venture 

capital, bem como quem são as startups. 

 Em sentido lato, a locução venture capital – ou, ainda, “capital de risco” ou “capital 

empreendedor” – designa “[...] um conjunto de diferentes arranjos de investimento voltados 

                                                 

 
45 Conforme esclarece o Ministério das Relações Exteriores (___, p. 1): “O Banco Mundial é uma organização 

internacional que surgiu da Conferência de Bretton Woods (1944) para atender às necessidades de financiamento 
da reconstrução dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial. O nome oficial da instituição criada em 
Bretton Woods era ‘Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento’ (BIRD). A instituição, que se 
capitalizou a partir da venda de títulos ao mercado garantidos pelos países membros, mudou gradualmente seu 
foco para os países em desenvolvimento, muitos dos quais se tornaram nações independentes no pós-Guerra. A 
estrutura da organização tornou-se mais complexa e deu origem a outras instituições – que hoje conformam o 
grupo Banco Mundial – criadas para suprir demandas que o BIRD não podia atender. [...] O Banco Mundial 
tornou-se uma referência importante por suas análises e experimentos relacionados ao processo de 
desenvolvimento. [...] O êxito econômico de muitos países em desenvolvimento, que hoje têm acesso a fontes de 
financiamento privado para seus investimentos, encorajou o Banco Mundial a reorientar seu foco priorizando os 
países mais necessitados. Temáticas como a proteção ao meio ambiente e a mudança do clima passaram a figurar 
com destaque na agenda da instituição [...].” 

46 Sem prejuízo de o crowdfunding de investimento ser um mecanismo alternativo ao capital-anjo captado de forma 
privada, não só não há óbices para que investidores-anjo invistam por meio de plataformas de crowdfunding de 
investimento, como a presença de tais investidores é vista de forma positiva. De acordo com o posicionamento 
da CVM no Edital de Audiência Pública SDM nº 06/2016 a participação de investidor-anjo como líder de 
sindicado em oferta de crowdfunding de investimento, de acordo com a experiência internacional, contribui para 
redução da assimetria de informações que seria a barreira primordial para investimento em empresas em estágio 
inicial (CVM, 2016a, p. 16-17). Acerca da atuação do “investidor-anjo” e do “sindicado de investimento 
participativo” vide neste trabalho as seções 4.3.1 e 4.3.3, respectivamente. 

47 Traduziu-se. Originalmente constou: “[…] This term [crowdfunding investing], which describes securities based 
equity and debt fundraising through crowdfunding platforms, has recently emerged as an alternative to more 
traditional funding tools such as bank loans, angel or venture capital (VC) investments for financing 
entrepreneurs and small and medium-sized enterprises (SMEs).” 
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para empresas ainda pouco maduras e, em geral, com ações não negociadas em Bolsa.” (ENEI, 

2011, p. 726).  

  Os arranjos de investimento de risco podem envolver veículos de investimento (ENEI, 

2011, p. 714) e têm prazo certo – isto é, são  efetuados com a expectativa de que “[...] precisarão 

ser liquidados e, portanto, ‘monetizados’ em prazo máximo de 3 a 10 anos, para que o capital 

originalmente investido e os ganhos dele derivados possam ser devolvidos ao veículo investidor 

e deste aos investidores no ápice da cadeia financeira.” (ENEI, 2011, p. 714).  

 A abertura de capital da sociedade investida representa a “coroação”, o último passo de 

uma operação exitosa de investimento de capital de empreendedor (CRAVEIRO, 2016, p. 109-

110; LOBO; POTENZA, 2016, p. 268; ENEI, 20111, p. 733) 

  O gênero “capital empreendedor” é categorizado da seguinte forma pela Associação 

Brasileira de Private Equity & Venture Capital – ABVCAP (2015, p. 10):  

a) Seed Capital: os investidores apostam na fase inicial dos negócios e, por isso os 

recursos são denominados de seed capital ou capital semente, fornecendo recursos 

para estruturar e fazer essas empresas deslancharem; 

b) Venture Capital (sentido estrito): os investimentos são destinados a empresas que já 

contam com bom faturamento, mas ainda estão em processo de crescimento e 

desenvolvimento; e  

c) Private Equity: os investidores aportam recursos em empresas já bem 

desenvolvidas, em processo de consolidação de mercado, para ajudá-las a se 

preparar para abrir capital, fundir-se ou serem adquiridas por outras grandes 

empresas. Esclarece Ary Oswaldo Mattos Filho  (2015, v. 1, t. 2, p. 303), acerca das 

private equities, que os investidores “compram parcelas de capital em companhias 

fechadas [ou, ainda, em sociedades limitadas, sugere esta autora], mirando a 

posterior oferta pública quando o investimento se tornar rentável”; bem como que 

tal modalidade de investimento “[...] usualmente concretizada por meio de uma 

oferta privada – [...] tem o potencial de transformação radical do sistema de 

distribuição de valores mobiliários” (2015, v. 1, t. 2, p. 313). O sistema de 

distribuição comentado no excerto, quando da sua criação, foi idealizado para a 

busca de elevados valores de capital por meio de ofertas públicas de distribuição por 
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parte de grandes empresas, o que comumente demanda esforços de venda dos 

valores mobiliários junto à investidores institucionais48 e/ou estrangeiros49. 

  Sugere-se que o crowdfunding de investimento, modalidade relativamente nova de 

financiamento empresarial com recursos captados junto a recursos de terceiros50 (MATTOS 

FILHO, 2015, v. 1, t. 2, p. 310) seria uma um novo mecanismo de captação de capital 

empreendedor – no geral, capital semente. 

  De acordo com a literatura, as startups (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 16) 

são comumente captadoras de investimentos de capital empreendedor. As startups são 

compreendidas51 como “[...] empresas nascentes, em especial baseadas em tecnologia, ligadas 

à pesquisa e ao desenvolvimento de ideias inovadoras.” (SDM; SOI; CVM, 2016, p. 27). O 

desenvolvimento de uma startup se dá sob condições de “extrema incerteza”52 (RIES, 2011, p. 

27); tais incertezas estariam associadas à “[...] viabilização comercial de novas tecnologias, 

novos processos ou novos modelos de negócios.” (AMEDOMAR, 2015, p. 32). São 

empreendimentos que buscam promover produtos e/ou serviços escaláveis (SEBRAE MG apud 

JUNQUEIRA coord., 2016, p. 56; NYBO, 2016, p. 32); a escalabilidade, conforme esclarece 

Erik Fontenele Nybo (2016, p. 32), “[...] baseia-se no potencial de replicação e expansão do 

modelo de negócios pretendido pela startup para obtenção de receitas sem que isso implique na 

ampliação de custos.” 

                                                 

 
48 São exemplos de investidores institucionais os fundos de pensão e os fundos de investimento em participação. 
49 Sobre a parte final desta alínea “c”, vide ainda a seção 8. 
50 O tema será aprofundado mais adiante, nas seções 5.1 e 5.3. 
51 O termo startup também pode ser empregado como um estágio de desenvolvimento da empresa. Conforme 

esclarece Erik Fontenele Nybo (2016, p. 30): “[...] Trata-se do estágio inicial do desenvolvimento de uma 
empresa, fortemente caracterizado pela ausência de processos internos e organização, no qual esta é movida pelos 
impulsos de comercialização de uma ideia inovadora (BLANK; DORF, 2012, p. 30), preferencialmente, 
disruptiva. Esta fase, inclusive, pode ser marcada pela falta de um modelo de negócios claro. Fala-se em disrupção 
frequentemente por meio de startups, pois geralmente estas empresas estão ligadas a inovações tecnológicas, 
capazes de romper com a forma pela qual determinado nicho de mercado se relacionava antes do surgimento do 
produto e/ou serviço oferecido por uma startup.” Para mais informações acerca do conceito de “inovação 
disruptiva”, ver: CHRISTENSEN; RAYNOR; MCDONALD, 2015. 

52 Para Eric Ries (2012, p. 27) a “inovação” é o “cerne do sucesso” da startup e o termo deve ser compreendido 
de forma ampla, na medida em que “[...]. [a]s startups utilizam muitos tipos de inovação: descobertas científicas 
originais, um novo uso para uma tecnologia existente, criação de um novo modelo de negócios que libera um 
valor que estava oculto, ou a simples disponibilização do produto ou serviço num novo local ou para um conjunto 
de clientes anteriormente mal atendidos. [...].” Relevante, ainda, o contexto de “extrema incerteza” no qual a 
inovação acontece, na medida em que “[...]. [o] futuro é imprevisível, os clientes testemunham um conjunto 
crescente de alternativas, e o ritmo da mudança está sempre aumentando. [...].”  
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  O fato é que o investimento em startups, no que concerne ao investidor, pode (i) 

representar alto potencial retorno financeiro, em decorrência da grande capacidade de expansão 

do empreendimento; mas também pode (ii) implicar em risco de perda financeira, em 

decorrência da alta taxa de mortalidade de startups, antes mesmo de atingirem um estágio mais 

maduro de desenvolvimento. 

 Após tais esclarecimentos preliminares, tem-se que os valores mobiliários ofertados por 

meio do crowdfunding podem ser instrumentos de capital (equity); de dívida (debt); ou híbridos, 

que são aqueles que reúnem características de capital e dívida. 

 No equity-based crowdfunding os investidores subscrevem títulos patrimoniais, 

tornando-se acionistas/sócios da empresa. Eleanor Kirby e Shane Worner sintetizam o equity-

based crowdfunding, de acordo com os quais: 

 

  Muitos indivíduos podem investir em um negócio por meio da plataforma, 
ganhando participação acionária. Esses negócios geralmente são pequenas startups 
em estágio inicial, sem acesso a outras formas de financiamento por meio do público 
em geral devido ao seu pequeno porte e maturidade. Uma vez que a plataforma online 
completa o levantamento de capital, os investidores da multidão realizam um 
investimento em participação acionária e assumem todos os riscos associados. No 
entanto, sendo startups, estes negócios são inerentemente muito mais arriscados como 
investimento, existindo indicativos com base em informações de mercado de que há 
uma chance de 50% de uma startup quebrar nos 5 primeiros anos de existência53. 
Além disso, os acionistas iniciais em uma companhia podem ser diluídos em valor por 
meio de novas emissões. Um risco adicional é a ausência de qualquer mercado 
secundário viável o que tornam essas participações acionárias ilíquidas54. (KIRBY; 
WORNER, 2014, p. 9-10, traduziu-se)55. 

                                                 

 
53  Tal estatística, com origem em dados da U.S. Small Business Administration – 

www.sba.gov/sites/default/files/sbfaq.pdf –, também aparece refletida no estudo do Banco Mundial (U.S. Small 
Business Administration apud INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 45). 

54 Originalmente constou: “[…]. Many individuals can invest in a business through the platform, gaining an equity 
stake. These businesses are usually early stage small start-ups with no access to other forms of funding via the 
public-at-large due to their small size and maturity. Once the online platform completes the equity raising, the 
crowd investors hold equity stakes in the firm and assume all the risks associated with investing in equity. 
However, being start-ups, these businesses are inherently much more risky as an investment, with market 
intelligence indicating that there is a 50% chance of a start-up folding in the first 5 years of existence. 
Additionally, initial shareholdings in a company can be diluted in value through further issuances. A further risk 
is absence of any credible secondary market makes such equity stakes illiquid. […].” 

55 Conforme mencionado anteriormente, tanto o mercado financeiro, como os negócios de base tecnológica são 
dinâmicos e inovadores. Apenas a título de registro, determinadas modalidades de Initial Coin Offering (ICO) 
podem ilustrar um desenvolvimento do equity crowdfunding. Na visão de  Frederico Rizzo (2017, p. 1) a ICO 



37 

 

 No debt-based crowdfunding os investidores são detentores de valores mobiliários 

representativos de dívida, sujeitos à correção do seu valor nominal por remuneração 

determinada ou determinável. 

  A utilização de instrumento híbrido no Brasil – mais especificamente, de títulos 

representativos de dívidas conversíveis em participação societária – foi incorporada ao 

ecossistema de capital empreendedor, conforme se verá adiante mais detalhadamente. 

  O fluxo da operação de crowdfunding de investimento é elucidado no excerto abaixo, 

extraído da Cartilha de Investimento Coletivo, desenvolvida no âmbito do convênio de 

cooperação técnica entre a CVM e a FGV Direito Rio: 

 

  O processo de captação inicia-se com a proposta dos idealizadores de 
determinado projeto divulgando a oferta em uma plataforma na internet, denominada 
pitch, onde estarão disponíveis os documentos da oferta e material para informação 
dos investidores. 

                                                 

 

constitui “[...] captação de recursos por meio de criptomoedas [...]. Trata-se de uma nova modalidade de 
crowdfunding. Nela, em vez de recompensas ou equities (ações), os investidores recebem tokens, recursos digitais 
que podem ser transferidos de uma parte a outra da operação pela internet sem o consentimento de nenhum outro 
participante. Enquanto a bitcoin (o token original) só pode ser criada pelo processo de mineração, em 2014, um 
projeto open source chamado Ethereum vendeu via crowdfunding tokens próprios (ethers) capazes de rodar 
transações programáveis (smart contracts) por blockchain – tecnologia que permite a criação de bancos de dados 
públicos, disseminados e imutáveis [...].” A Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da CVM, por 
sua vez, reconhece a possibilidade de os ativos virtuais e das ICO reunirem características de valores mobiliários, 
ao veicular por meio do Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/18, de 27 de fevereiro de 2018, o seguinte 
posicionamento (p.38): “Os ativos virtuais e seus reflexos na estrutura na qual se baseiam os mercados de capitais 
representam atualmente um grande desafio para os reguladores do mercado financeiro e de capitais não apenas 
no Brasil mas também em outras jurisdições, por decorrência da inovação inerente a este novo modelo de 
instrumento, suscitando interpretações diversas e ainda em constante evolução, em relação a sua natureza 
econômica e jurídica. As operações conhecidas como Initial Coin Offerings (ICOs) podem ser compreendidas 
como captações públicas de recursos, tendo como contrapartida a emissão de ativos virtuais, também conhecidos 
como tokens ou coins, junto ao público investidor. Tais ativos virtuais, por sua vez, a depender do contexto 
econômico de sua emissão e dos direitos conferidos aos investidores, podem se enquadrar na definição ampla de 
valores mobiliários positivada no inciso IX do art. 2º, da Lei nº 6.385/1976. Notadamente, respaldariam a 
interpretação de que determinado ativo virtual se trata de valor mobiliário a presença, na relação contratual, de 
direitos conferidos ao adquirente, tais como, participação no capital ou em acordos de remuneração pré-fixada 
sobre o capital investido ou de voto em assembleias que determinam o direcionamento dos negócios do emissor. 
[...].” Para mais informações acerca das ICO com características de oferta pública de valores mobiliários, sugere-
se a leitura do artigo A sujeição do Initial Coin Offering (ICO) à regulação do mercado de capitais no Brasil 
(DOURADO, 2018, p. 1-17). 
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  Caso o projeto consiga obter os recursos necessários para atingir sua meta de 
financiamento, os investidores (caso sejam ofertados títulos de participação no 
negócio) se tornam sócios dessa sociedade, fazendo jus aos lucros e assumindo os 
riscos do negócio junto aos idealizadores. 
  Alternativamente, a oferta pode ser de títulos conversíveis em participação56, 
de modo que os investidores passam a deter um título que no futuro poderá ser 
‘transformado’ em um título de participação na sociedade57, tornando os investidores 
sócios do empreendimento, de acordo com as condições estabelecidas nos termos dos 
documentos da oferta58. 
  Se o valor necessário para o financiamento da sociedade não for arrecadado, 
a oferta não deve ser efetivada e os investidores que haviam se comprometido com o 
projeto receberão o dinheiro investido de volta, geralmente sem juros. (JUNQUEIRA 
coord., 2016, p. 47). 

 

  Em suma, a captação de recursos por meio do crowdfunding de investimento 

corresponde à oferta pública de valores mobiliários no ambiente de plataforma eletrônica 

baseada na Internet, com o potencial conectar múltiplos investidores pulverizados e as empresas 

emissoras, com vistas ao financiamento dos seus negócios ou projetos, em geral, com potencial 

inovador. 

 Neste contexto, infere-se que a finalidade do crowdfunding de investimento é (i) 

canalizar capital para novos negócios, no geral inovadores e com alto potencial de 

desenvolvimento, que teriam maior dificuldade de acessar crédito no mercado financeiro 

tradicional, ampliando o acesso ao capital; e (ii) dar acesso a múltiplos investidores de varejo – 

a uma maior gama de investimentos, com a perspectiva de ganhos mais expressivos, na hipótese 

de êxito do empreendimento, e riscos proporcionalmente significativos59.  

  Os ganhos podem não ocorrer, mas é inerente a esta modalidade de captação a 

expectativa de retorno financeiro do investidor. Os ganhos podem ser decorrentes (i) da 

alienação futura do instrumento financeiro após a sua valorização e/ou (ii) de rendimentos do 

                                                 

 
56 Existem também outras opções de valores mobiliários, dentre eles instrumentos representativos de mútuo não 

conversível, conforme veremos adiante. 
57 A transformação do “título” é condicionada ao sucesso do negócio e determinadas condições constantes do 

instrumento.  
58 “[...] é da lógica dessa modalidade de captação que aquele que aportou recursos receberá, nas hipóteses de 

sucesso do empreendimento, a sua participação nos termos acordados. A rentabilidade potencial do investimento 
e os riscos de que a taxa de retorno seja reduzida posteriormente (risco de diluição) devem estar claros para o 
investidor no momento do pitch.” (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 67-68, grifou-se). 

59 Os riscos associados ao crowdfunding com retorno financeiro serão tratados mais adiante nesta seção. 
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investimento, que podem (ii.i) estar sujeitos a eventos aleatórios – isto é, ao êxito do 

empreendimento/projeto – e/ou (ii.ii) ser pré-determinados – ou, ainda, determináveis – no 

momento do investimento. 

 Sob o enfoque do desenvolvimento do crowdfunding de investimento, o seu começo se 

deu na Austrália, foi seguido pelo Reino Unido e ganhou o mundo (INFODEV; BANCO 

MUNDIAL, 2013, p. 19). O país que detém a maior concentração de plataformas são os Estados 

Unidos60  que, registre-se, após a crise financeira de 2008, recebeu incentivo para o 

desenvolvimento deste mecanismo de captação de recursos por meio do Jumpstart Our 

Business Startups Act (JOBS Act) em 2012 (KIRBY; WORNER, 2014, p. 21; INFODEV; 

BANCO MUNDIAL, 2013, p. 19; CARVALHOSA; PARENTE, 2016, p. 227), no qual a 

prática mais comum é relatada como sendo a captação mediante o mecanismo de equity 

crowdfunding, com a subscrição de ações pelos investidores (MARQUES, 2015, p. 89). 

 São exemplos de plataformas de crowdfunding de investimento a ASSOB (Austrália)61, 

a CrowdCube (Reino Unido)62, a AngelList (EUA)63, a Kria (Brasil)64, a StartMeUp (Brasil)65, 

a Urbe.me (Brasil)66 e a EqSeed (Brasil)67. 

 

2.1.2.3 Crowdfunding baseado em royalty 

 

 No que diz respeito ao crowdfunding baseado em royalty, descreve o infoDev do Banco 

Mundial, em livre tradução: 

 

  É menos comum do que os outros modelos. Os financiadores recebem 
participação de uma comunhão de recursos comuns, que adquire royalties de 

                                                 

 
60 De acordo com o Banco Mundial, os Estados Unidos teriam 344 plataformas de crowdfunding de investimento 

ativas, seguido do Reino Unido, com 87 plataformas. À época, operavam 17 plataformas no Brasil (INFODEV; 
BANCO MUNDIAL, 2013, p. 18). 

61 www.assob.com.au. 
62 www.crowdcube.com. 
63 www.angel.co. 
64 www.kria.vc. 
65 www.startmeup.com.br. 
66 www.urbe.me. 
67 www.eqseed.com. 
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propriedade intelectual da empresa captadora de recursos. Uma porcentagem da 
receita é paga por um determinado período. O pagamento varia de acordo com a 
receita periódica. (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 20) 68. 

 

 Em razão da expectativa de retorno financeiro do investimento é possível afirmar que o 

crowdfunding royalty é “espécie de “crowdfunding com retorno financeiro”. É exemplo de 

plataforma que atua neste segmento a WeDoGood (França)69 . Não foram identificadas 

plataformas de crowdfunding royalty no Brasil. 

 

2.1.3 Modelos híbridos de crowdfunding 

 

 Há, ainda, relato acerca de modelos híbridos, que combinam mais de uma modalidade 

de crowdfunding. Conforme Kristof Buysere et al. (2012, p. 11)70: 

 

[...]. Algumas plataformas experimentam um modelo combinado de empréstimos e 
pré-vendas. Uma porcentagem do financiamento será alocada em um empréstimo (e 
será pago com juros) e a outra do financiamento será utilizada para pré-financiar a 
produção de produto ou serviço. Há benefícios nos modelos híbridos também para o 
empreendedor ou em soluções que combinam crowdfunding com outras formas de 
investimento, por exemplo onde o crowdfunding é utilizado para pré-vender de um 
produto, por meio da qual a validação e segmentação do mercado podem ser feitas, 
gerar receita e posicionar o projeto para acompanhamento ou investimento-anjo em 
paralelo. 

 
2.2 Crowdfunding com retorno financeiro: desenvolvimento do mercado no mundo, benefícios 

e riscos 

 

                                                 

 
68 Originalmente constou: “Less commom than the other models. Funders receive share in a unit trust, which 

acquires a royalty interest in the intelectual property of the fundraising company. A percentage of revenue is 
paid out over a period of time. The payout varies depending on the periodic revenue.” 

69 www.wedogood.co. 
70 O excerto acima foi livremente traduzido. Originalmente constou: “[…] Some platforms experiment with a 

combined model of loans and pre-sales. A percentage of the funding will be put into a loan (and will be repaid 
with interest) and the other part of the funding will be used to prefinance the production of the product or service.  
Also for the entrepreneur there are benefits in hybrid models or in approaches to mix crowdfunding with other 
investment forms, for example where crowdfunding is used to pre-sell a product, through which market validation 
and segmentation can be done, to generate revenue and positioning the project for follow-up or parallel 
investment from business angels.”  
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 O mercado de crowdfunding vem se desenvolvendo rapidamente no Brasil e no mundo. 

O crowdfunding nas modalidades doação representam a maior parte do mercado de 

crowdfunding (SDM; SOI; CVM, 2016, p. 27). Contudo, as modalidades de crowdfunding 

baseadas em empréstimo e equity vêm crescendo rapidamente, em razão da inovação 

tecnológica71 e da crise financeira de 2008, viabilizando o acesso ao crédito pessoal e para 

pequenas e médias empresas (KIRBY; WORNER, 2014, p. 12-13; INFODEV; BANCO 

MUNDIAL, 2013, p. 25)72 73. 

                                                 

 
71 De acordo com o artigo de Eleanor Kirby e Shane Worner (2014, p. 12, traduziu-se livremente): “[...]. As 

plataformas de crowdfunding com retorno financeiro apenas começaram a crescer substancialmente em 2006, no 
Reino Unido, após as inovações tecnológicas de aplicações na internet da denominada Web 2.0 torná-las viável. 
A Web 2.0 refere-se a mudança tecnológica que permitiu aos usuários da Internet participarem da criação do 
conteúdo hospedado em websites estáveis.” Observe-se que a depender da ampliação do acesso à Internet, este 
mercado pode se desenvolver ainda mais. De acordo com o infoDev do Banco Mundial (2013, p. 17, traduziu-se 
livremente), amparado em pesquisa de 2012 do McKinsey Global Institute: “[...] mais de 80% da população 
online do mundo interage regularmente com as redes sociais, apesar de 65% da população mundial – 4,6 bilhões 
de pessoas – ainda não tem acesso à Internet.” Constou originalmente do primeiro trecho citado nesta Nota de 
Rodapé: “[…]  FR crowd-funding platforms only started to grow substantively in 2006 in the UK after the 
technological innovation of so-called Web 2.0 applications on the internet made it viable. Web 2.0 refers to a 
change in technology that allowed users of the internet to participate in the creation of content hosted on stable 
websites.” (KIRBY; WORNER, 2014, p. 12). Constou originalmente da segunda citação desta Nota de Rodapé: 
“[…]  more than 80 percent of the world’s online population interacts with social networks on a regular basis, 
despite the fact that 65 percent of the world’s population – 4.6 billion people – still lack Internet access.” 
(INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 17). 

72 “A crise financeira de 2008 resultou de uma série de falhas bancárias e, consequentemente, na implementação 
de nova adequação de capital regulatório para os bancos, tal como Basileia III. Como resultado, os provedores 
de crédito ficaram cada vez mais restritos quanto a sua capacidade de emprestar recursos à economia real” 
(KIRBY; WORNER, 2014, p. 12-13). Originalmente constou: “The 2008 financial crisis resulted in a number of 
bank failures and, consequently, the implementation of new capital adequacy regulations for banks, such as 
Basel III. As a result, credit providers have become increasingly constrained in their ability to lend money to the 
real economy.” Para uma visão acurada das origens e da dinâmica da crise de 2008, da evolução do negócio 
bancário até 2009, da atuação do Comitê da Basileia e da regulamentação bancária sugere-se a leitura do artigo 
“De onde viemos? Inovação e resposta regulatória na indústria bancária pré-crise.” (SALAMA, 2009, p. 325-
432). 

73 “Muitas das empresas que buscarão capital via crowdfund são pequenas empresas que produzem receitas, mas 
precisam de financiamento adicional de curto prazo para capital de giro ou expansão. Este tipo de financiamento 
era tradicionalmente oferecido por bancos ou outras instituições financeiras locais, mas após da crise econômica 
mundial de 2008, os bancos restringiram seus requisitos para empréstimos. O efeito concreto foi restringir ainda 
mais [o acesso ao capital] aos negócios. O crowdfunding pode ajudar a preencher esta lacuna, permitindo que 
clientes de empresas emprestem dinheiro para as empresas que elas apoiam.” (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 
2013, p. 25, traduziu-se livremente). Originalmente constou: “Many companies that will be looking for crowdfund 
capital are small businesses that are producing revenue but need additional short-term financing for working 
capital or expansion. This kind of finance was traditionally provided by banks or other local financial institutions 
but, after the world economic crisis in 2008, banks tightened their lending requirements. The net effect was to 
further constrain businesses. Crowdfunding may help fill this gap by allowing customers of businesses to loan 
money to the companies they support.” 
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 O crowdfunding com retorno financeiro traz benefícios tais como (KIRBY; WORNER, 

2014, p. 21-22; INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 26):  

a) acesso ao crédito, de forma mais rápida, simples e democrática, para iniciativas 

empreendedoras e pessoas/entidades que teriam dificuldade para acessar o sistema 

financeiro tradicional;  

b) baixo custo do capital;  

c) baixo custo operacional;  

d) ampliação do número de provedores de crédito;  

e) diversificação do portfólio de investimentos para o investidor74;  

f) possibilidade de maiores retornos financeiros para o investidor75; e 

g) geração de novas riquezas, assim como emprego e renda, com possibilidade de impacto 

positivo no desenvolvimento social e econômico, quando da alocação dos recursos em 

atividade produtiva. 

  Por outro lado, o crowdfunding com retorno financeiro traz riscos (INFODEV; BANCO 

MUNDIAL, 2013, p. 44; IOSCO, 2015, p. 1-2; SDM; SOI; CVM, 2016, p. 27), tais como:  

a) fraudes;  

b) falha da plataforma76;  

c) perda do capital investido e/ou de rendimentos decorrente insucesso do negócio e/ou 

projeto financiado;  

                                                 

 
74 “[...] Em, 1952 os trabalhos de Markowitz levaram ao nascimento das finanças modernas ao desenvolvimento 

da teoria da carteira. Insistindo na importância do risco e do rendimento nas decisões de investimento, Markowitz 
explicou ao papel da diversificação nos investimentos. Fundamentalmente, a teoria mostrou que os investidores 
poderiam organizar carteiras eficientes para maximizar os rendimentos e minimizar, ou mesmo eliminar, os 
riscos.” (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 622). 

75 Esclarecem Ejan Mackaay e Stéphane Rousseau (2015, p. 622-623) que de acordo com o “modelo de avaliação 
de ativos” a diversificação não afeta o risco sistêmico – isto é, exógeno ao emissor do título; relativo ao 
comportamento do ativo no mercado financeiro –, mas pode eliminar o risco não sistêmico – qual seja, o risco 
relacionado ao emissor. 

76 As plataformas de crowdfunding de investimento “[...] além de estarem sujeitas a mais falhas de rede e perda de 
dados [...] são mais suscetíveis a ataques de hackers, o que eleva o risco do investimento. Para mitigar esse risco, 
faz-se necessário atentar para as configurações de segurança da plataforma.” (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 57). 
Os riscos identificados parecem que também poderiam atingir as plataformas de crowdfunding baseadas em 
empréstimo. 
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d) informações assimétricas77;  

e) falta de liquidez (ausência de mercado secundário e/ou de estratégia de saída do 

investimento);  

f) due diligence insuficiente/ausente; e 

g) lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo78. 

 Conforme pesquisa realizada no ano de 2015 pelo Comitê de Regulação de 

Intermediários de Mercado da IOSCO junto a 23 entrevistados79, as autoridades competentes 

em diferentes jurisdições têm buscado diferentes formas de regular o crowdfunding com retorno 

financeiro. Os pontos comuns são: a busca (i) de um equilíbrio entre os riscos inerentes a esta 

modalidade de investimento e a proteção do investidor, bem como (ii) do desempenho do papel 

                                                 

 
77 “Com apoio na teoria da carteira, o modelo de avaliação de ativos financeiros pôs em evidência o elemento 

fundamental de todo o regime aplicável ao mercado de valores mobiliários, a informação. Na medida em que os 
investidores tenham acesso a informações incompletas, fidedignas e atualizadas, podem organizar carteiras 
eficientes. Em troca, isto permite que as empresas reduzam o custo capital.” (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, 
p. 623).  

78 De acordo com o Banco Mundial, em síntese, tais riscos podem ser mitigados por meio de (i) regulação – que, 
se muito pesada, pode incentivar a economia informal; (ii) desenvolvimento de recursos tecnológicos; (iii) fatores 
sociais – por exemplo, a atividade de indivíduos nas redes sociais pode alavancar investimentos e ampliar a 
confiança nos seus empreendimentos –; e (iv) culturais - v.g., o desenvolvimento de um ecossistema 
empreendedor, com atuação de incubadoras, aceleradoras, disponibilidade de espaço físico de trabalho 
compartilhado, mentoria e outras iniciativas de suporte (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 10-11, 
traduziu-se livremente). 

79 Dentre os quais, a título meramente ilustrativo, citamos (IOSCO, 2015, p. 29): Austrália (Australian Securities 
and Investiments Commission), Brasil (Comissão de Valores Mobiliários), Hong Kong (Securities and Futures 
Commission), Japão (Financial Services Agency), Singapura (Monetary Authority of Singapore), Reino Unido 
(Financial Conduct Authority) e Estados Unidos (Commodity Futures Trading Commission e Securities and 
Exchange Commission). 
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do mercado de capitais de forma positiva, com vistas a recuperação e o crescimento 

econômicos, por meio da promoção do crowdfunding80 81. 

 Em suma, o crowdfunding com retorno financeiro não é uma panaceia, mas 

representa uma alternativa viável para canalizar capital empreendedor para 

empreendimentos inovadores e com alto potencial de crescimento. A capitalização do 

empreendedor, em princípio, se daria a menores custos de capital e de captação. Na ótica do 

investidor – inclusive para os investidores de varejo – constitui uma alternativa para 

diversificação de investimentos, com maior possibilidade de ganho financeiro em um cenário 

de queda da taxa básica de juros82 83 e riscos significativos. Acrescente-se, ainda, o potencial 

do crowdfunding com retorno financeiro de gerar ganhos para toda a sociedade, contribuindo 

para o desenvolvimento socioeconômico.  

                                                 

 
80 “As jurisdições pesquisadas relataram uma variedade de abordagens para regular o crowdfunding. Entre outras 

coisas, algumas jurisdições aplicam a sua regulação geral de valores mobiliários, o que muitas vezes permite o 
uso de certas flexibilidades incorporadas, enquanto outras introduziram (ou propuseram introduzir) regimes 
regulatórios ad hoc para o crowdfunding. Embora essas medidas sejam bastante diversas e sob medida para 
regulamentação específica e preocupações de mercado nas respectivas jurisdições. Algumas semelhanças estão 
presentes em grau mais elevado. Uma das principais semelhanças é o objetivo de alcançar equilíbrio entre as 
preocupações relacionadas ao risco/proteção dos investidores e o papel positivo que os mercados de valores 
mobiliários podem desempenhar no apoio à recuperação econômica e ao crescimento por meio da promoção do 
crowdfunding. Resta claro, contudo, que a forma particular em que esse equilíbrio é moldado varia de uma 
jurisdição para outra.” (IOSCO, 2015, p. iii, traduziu-se livremente e grifou-se). Originalmente constou: 
“Jurisdictions surveyed reported a variety of approaches to regulate crowdfunding. Among other things, some 
jurisdictions apply their general securities regulatory framework, which often allows the use of certain built-in 
flexibilities, while others have either introduced (or have proposed to introduce) ad hoc regulatory crowdfunding 
regimes. While these measures are quite diverse and tailored to specific regulatory and market concerns in the 
respective jurisdictions, some high level similarities appear present. One major commonality is the objective of 
achieving balance between risks/investor protection related concerns and the positive role securities markets 
can play in supporting economic recovery and growth through the promotion of crowdfunding. It is clear, 
however, that the particular way this balance is shaped varies from one jurisdiction to another.” 

81 No mesmo sentido dos resultados encontrados por meio da pesquisa da IOSCO (2015) são outros estudos 
(INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 47; SDM; SOI; CVM, 2016, p. 27). 

82 A taxa básica de juros (SELIC) – referência para operações de crédito e de investimento –, em sua décima 
segunda queda consecutiva promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom), alcançou 6,50% a.a., em 21 
de março de 2018, de acordo com o histórico das taxas de juros divulgado pelo Banco Central (Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp>. Acesso em: 13 abr. 2018). No Relatório de Mercado 
Focus, de 6 de abril de 2018, também divulgado pelo Banco Central, as projeções da taxa SELIC estão situadas 
para o fim do período de 2018 em 6,34% e, de 2019, em 8,00% (Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20180406.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2018).  

83 A ampliação de investimentos disponíveis é relevante para o investidor tanto em razão da recomendável 
diversificação da alocação dos seus investimentos, para fins de mitigação de risco de perda financeira, como no 
atual cenário brasileiro de queda da taxa básica de juros, que tende a reduzir o potencial de ganho com 
investimentos a ela atrelados. Para uma visão didática e concisa, sob o enfoque do investidor de varejo, sugere-
se a leitura do estudo “Juros a 1 dígito: E agora?” (ANBIMA, 2017). 
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3 CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO: O MODELO BRASILEIRO 

 

  A modalidade de crowdfunding que interessa especialmente para este trabalho é o 

baseado em investimento, que envolve a distribuição de valores mobiliários em geral (CVM, 

2016a, p. 2). 

 A discussão acerca da amplitude do conceito de “valor mobiliário” era intensa no mundo 

jurídico e relevante por vários aspectos84, dentre os quais, destacam-se a necessidade de 

identificação (i) de eventual regramento estatal dos negócios envolvendo valores mobiliários e 

da autoridade competente para tanto; bem como (ii) das “operações relativas a títulos ou valores 

mobiliários” em relação às quais compete à União instituir impostos85. 

  Conforme registra Ary Oswaldo Mattos Filho, em 1965, com a edição da Lei nº 4.728, 

passa a ser veiculada a expressão “títulos ou valores mobiliários”, tratando os termos “título” e 

“valores mobiliários” como equivalentes, sem conceituá-los, tampouco especificar se o termo 

“título” refere-se a “título de crédito” ou a “título de participação societária” (MATTOS 

FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 164-168)86.  

 Com a publicação da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, é criada a CVM e, 

também, é originalmente demarcado o seu campo de competência normativo, administrativo e 

fiscalizador como sendo o relativo 

 

[...] aos valores mobiliários emitidos por sociedades por ações e ofertados ao público, 
desde que constantes da lista nascida da lei ou de decisão do Conselho Monetário 

                                                 

 
84 Sobre o tema, ver: EIZIRIK. et al., 2011, p. 25-59; MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 17-190. 
85 Inciso V do art. 153 da CF. 
86 Esclarece Ary Oswaldo Mattos Filho: “[...] o título de crédito necessariamente implica a emissão da cártula, 

sendo que os direitos e obrigações exigíveis são somente os lá inscritos e dentro do permitido pelo Código Civil. 
Os valores mobiliários têm direitos e garantias constantes do prospecto de emissão, do estatuto social, das 
assembleias gerais de portadores, ou da escritura de emissão, conforme seja o caso. Os valores mobiliários não 
necessitam da emissão de cártula, mas a prova de investidor se faz pela inscrição no respectivo registro da 
companhia ou do fundo de investimento coletivo. Também temos que os valores mobiliários são, por natureza, 
contratos de investimento coletivos, enquanto os títulos de crédito são somente instrumentos representativos de 
dívida, servindo como tais na execução em caso de inadimplemento da obrigação. Além do fato de que, por 
mandamento legal, os títulos de crédito podem ser emitidos ao portador, ao passo que os valores mobiliários 
necessariamente têm de ser emitidos de forma nominativa.” (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 43-44). 
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Nacional, se emitidos por sociedade anônima, excetuados os títulos públicos e os 
títulos cambiais emitidos por instituição financeira. (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 
1, p. 164-168).  

 

 O rol de valores mobiliários foi sendo ampliado ao longo dos anos e a dúvida acerca do 

que seriam “valores mobiliários” foi superada com a alteração do art. 2º da Lei nº 6.385/1976, 

pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001: a partir deste momento, o conceito de “valores 

mobiliários” é alargado87 e passaram a ser considerados legalmente como tais todos aqueles 

assim definidos por meio de lei. Dispõe o seguinte o aludido inciso IX no art. 2º da Lei nº 

6.385/1976, que trata dos títulos ou contratos de investimento coletivo88: 

 

  Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei. 
  [...] 
  IX – quando ofertados publicamente, quaisquer títulos ou contratos de 
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de pareceria ou de 
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm 
do esforço do empreendedor ou de terceiros. 
  [...]. 

 
 Em suma, conforme esclarecem Modesto Carvalhosa e Nelson Ezirik  (2002, p. 480), 

“[...] o conceito de valores mobiliários é instrumental”, na medida em que demarca o âmbito de 

aplicação da Lei nº 6.385/1976 e identifica a autoridade reguladora. Tratando-se de distribuição 

pública ou de intermediação de valores mobiliários, a competência regulatória é da CVM 

(CARVALHOSA; EIZIRIK, 2002, p. 478; MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 44). 

  A oferta pública de distribuição se dá mediante apelo ao público para venda de valores 

mobiliários. A legislação prevê que são considerados atos de distribuição “[...] a venda, 

promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda 

                                                 

 
87 Conforme esclarece a CVM (2014, p. 88), a definição legal de títulos e contratos de investimento coletivo por 

meio do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/1976 “[...] foi incluída em 2001, pela Lei nº 10.303. Com essa 
alteração, pode-se dizer que os conceitos de valor mobiliário e contrato de investimento coletivo ficaram bastante 
próximos, embora não representem a mesma coisa. A adoção de um conceito mais amplo para valor mobiliário 
e, especialmente, a citação expressa a contrato de investimento coletivo, foi realizada justamente para submeter 
tais contratos ao poder de regulamentação e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.” 

88 Os títulos ou contratos de investimento coletivo serão tratados mais detidamente na seção 6.4. 
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ou subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem a companhia emissora, seus 

fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.”89 

  A oferta pública de distribuição é operação típica do mercado de capitais90 – segmento 

do sistema financeiro91, sujeita à disciplina e à fiscalização por parte da CVM92, bem como à 

incidência da Lei nº 6.385/1976 e demais normas jurídicas aplicáveis.  

  O uso da internet para a busca de potenciais investidores de valores mobiliários pode 

caracterizar uma oferta como pública93. 

  As ofertas públicas de distribuição se dão (i) exclusivamente no sistema de distribuição 

de valores mobiliários, (ii) em mercados regulamentados pela CVM, em regra, (iii) com a 

intermediação financeira94 obrigatória de instituição participante do sistema de distribuição de 

valores mobiliários95. A regra geral veiculada por meio da Lei nº 6.385/1976 ainda prevê que 

estão (iv) sujeitas ao registro junto à CVM (iv.i) tanto a oferta pública de distribuição de valores 

mobiliários96; (iv.ii), como o emissor dos valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa 

                                                 

 
89 § 1º do art. 19 da Lei nº 6.385/1976. 
90 O mercado de capitais pode ser definido como “[...] como o segmento do mercado financeiro em que são criadas 

as condições para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores, através da emissão de 
instrumentos financeiros, com o objetivo principal de financiar suas atividades ou viabilizar projetos de 
investimentos.” (CVM, 2014a, p. 36). 

91 O sistema financeiro constitui o “[...] conjunto de instituições e instrumentos que viabilizam o fluxo financeiro 
entre os poupadores e os tomadores na economia”; e se subdivide da entre os mercados monetário, de câmbio, 
de crédito e de capitais (CVM, 2014a, p. 30-36). 

92 Art. 8º da Lei nº 6.385/1976.   
93 Conforme o art. 19, § 3º, da Lei nº 6.385/1976, bem como o Parecer de Orientação CVM nº 32, de 30 de setembro 

de 2015. 
94 As instituições intermediárias no mercado de capitais atuam de forma auxiliar, como “[...] intermediárias na 

aquisição de ativos ou na realização de investimentos, de forma direta ou indireta” (YAZBEK, 2009, p. 159), 
com assunção do risco em relação ao negócio por parte do investidor (CVM, 2014a, p. 33-34); no mercado de 
crédito, as intermediárias financeiras “[...] captam diretamente recursos dos agentes superavitários e emprestam 
às famílias ou empresas, sendo remuneradas pela diferença entre seu custo de captação e o que cobram dos 
tomadores [denominado spread]”, com assunção do risco em relação ao negócio por parte da instituição 
intermediária (CVM, 2014a, p. 32-33). Observe-se, ainda, o seguinte: “O que caracteriza a desintermediação 
financeira no mercado de capitais não é a ausência de instituições financeiras ou outras instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central, mas, sim, o papel que desempenham. No mercado de capitais, ou no de valores 
mobiliários, estas instituições não captam recursos de terceiros para repassar tais recursos, ou seja, não executam 
intermediação financeira. Entretanto, por questões regulatórias e operacionais, é essencial e obrigatório a 
existência e intervenção de instituições financeiras para que as operações no mercado de capitais se realizem, 
mas, repita-se, sem que façam intermediação financeira.” (PITTA; PEREIRA FILHO, 2014, p. 35). 

95 § 4º do art. 19 e art. 15, I, ambos da Lei nº 6.385/1976. 
96 “Caput” do art. 19 da Lei nº 6.385/1976. 
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ou mercado de balcão97. Os requisitos de participação de instituição integrante do sistema de 

distribuição98, assim como de registro da oferta pública de distribuição e de emissor de valor 

mobiliário podem ser dispensados99, a critério da CVM100. 

  Quando um valor mobiliário é (ii) negociado pela primeira vez, com o direcionamento 

dos recursos para o emissor, se dá uma negociação no mercado primário; quando, 

posteriormente, o valor mobiliário adquirido de forma primária é (ii) renegociado entre 

investidores, sem a destinação de novos recursos para o emissor, ocorre uma negociação no 

mercado secundário (EIZIRIK et al., 2011, p. 10; CVM, 2014a, p. 210). 

 Observe-se que, atualmente, não só as sociedades por ações – antigas “sociedades 

anônimas”; também designadas “companhias” – regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976 (Lei das Sociedades por Ações; Lei Societária), são emissoras de valores mobiliários 

sujeitos à distribuição pública101; bem como que a colocação dos valores mobiliários para venda 

no sistema de distribuição em uma oferta pública não implica necessariamente na sua efetiva 

negociação.  

  Na hipótese de um determinado instrumento financeiro – ainda que expressamente 

previsto no rol do art. 2º da Lei nº 6.385/1976 – ser negociado de forma direta entre as partes, 

estaremos diante de uma oferta privada102. As negociações bilaterais privadas (i) se dão fora do 

                                                 

 
97 Art. 21, § 1º, da Lei nº 6.385/1976. 
98 Art. 15, I, da Lei nº 6.385/1976. 
99 Art. 19, § 5º, I, da Lei nº 6.385/1976. 
100 Art. 21, § 6º, I, da Lei nº 6.385/1976. 
101 Ponderam Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik (2002, p. 466-467): “[...] o alargamento do conceito de ‘valores 

mobiliários’, por meio da figura abrangente do ‘contrato de investimento coletivo’ (art. 2º, IX, da Lei nº 
6.385/1976), levou à criação do conceito de ‘emissores de valores mobiliários’, em substituição à designação de 
‘companhias abertas’, até então as únicas sujeitas à disciplina da Lei nº 6.385/1976. Isto se deu pelo fato de 
passarem a ser disciplinadas pela CVM a emissão e a distribuição pública de todos os valores mobiliários, 
independentemente da forma jurídica de que se revestem os emissores. Uma sociedade limitada, que venha a 
emitir títulos que, por suas características, se enquadrem na definição de contrato de investimento coletivo, nos 
termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385, estará automaticamente sujeita à disciplina da legislação de 
mercados de capitais e da fiscalização da CVM [...].” No mesmo sentido: MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 
177. 

102 De acordo com Ary Oswaldo Mattos Filho (2015, v. 1, t. 1, p. 43-44): “[...] nada impede que exista um mesmo 
título que possa se comportar como título de crédito ou como valor mobiliário – claro está que não ao mesmo 
tempo ou ao sabor da conveniência do emitente ou do credor. Se o papel for emitido somente enquanto 
documentação de dívida, se não for objeto de oferta pública por parte do emitente aos tomadores, pertencerá ao 
mundo dos títulos de crédito. [...].” Já o valor mobiliário, conforme esclarece o autor, “[...] se emitido, será sempre 
a representação de um investimento ofertado indistintamente ao público ou não. Na primeira hipótese, visando à 
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mercado de capitais (EIZIRIK et al., 2011, p. 11); e, por conseguinte, (ii) sem a sujeição à 

regulamentação da CVM (CVM, 2014a, p. 262; MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 27); (iii) 

sem a obrigatoriedade de presença dos intermediários que compõem o sistema de distribuição 

(MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 167); e (iv) podem apresentar ineficiências “[...] no que 

diz respeito ao encontro de propostas, à definição de preços, transparência e divulgação das 

informações, segurança na liquidação, entre outros.” (CVM, 2014a, p. 230). 

 A expectativa do investidor que participa de uma oferta pública é a de que o valor 

mobiliário negociado gere ganhos financeiros, em sentido lato103. A atuação da CVM, na 

qualidade de reguladora do mercado de capitais, deve se dar de forma orientada pelo interesse 

público104 – com destaque para a proteção do público investidor e da poupança popular105. 

  Dentre os objetivos da regulação do mercado de capitais ressalte-se, ainda, a eficiência 

do mercado, que envolve a promoção de fatores como a redução dos custos de transação, bem 

como a alocação de recursos pelos investidores no setor produtivo (EIZIRIK. et al., 2011. p. 

22). 

  O desenvolvimento do crowdfunding de investimento tem o potencial de democratizar 

o acesso ao mercado de capitais para novos emissores106 , alavancando de negócios de menor 

                                                 

 

defesa da poupança das pessoas, o valor mobiliário tem seu nascimento, existência e morte regulados e 
supervisionados pela Comissão de Valores Mobiliários. Já no mundo das ofertas privadas, a relação obrigacional 
está muito mais vinculada à vontade das partes, manifestada contratualmente, dentro dos limites estabelecidos 
pela lei.” (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 167). 

103 Os ganhos expectados podem ser provenientes de rendimentos do capital investido ou de ganho de capital 
decorrente de negociação futura do valor mobiliário após a sua valorização no mercado. Os ganhos não são certos, 
mas desejados pelo investidor. 

104 O tema será tratado na seção 8.  
105 “O objetivo mais apontado como o fundamental na regulação do mercado de capitais é o da proteção do 

investidor. Com efeito, em praticamente todas as legislações, o objetivo essencial da regulação do mercado de 
capitais consiste na tutela dos investidores, aqueles que aplicam seus recursos financeiros nos valores mobiliários 
emitidos publicamente e negociados no mercado. Nesse sentido, a regulação deve promover a confiança dos 
investidores nas entidades que emitem publicamente seus valores mobiliários, assim como naquelas que os 
intermedeiam ou propiciam os locais ou mecanismos de negociações, de custódia, compensação e liquidação das 
operações. Ou seja, os investidores devem poder acreditar que seus retornos em aplicações no mercado estarão 
razoavelmente relacionados aos riscos dos investimentos; que as instituições atuantes apresentam integridade 
financeira; e que as informações providas pelas emissoras de valores mobiliários são verazes e fidedignas.” 
(EIZIRIK. et al., 2011. p. 20-21). 

106 Conforme observou Ary Oswaldo Mattos Filho, em 2015: “[...] as emissões somente passam a interessar ao 
sistema de distribuição a partir de um patamar de valor muito elevado, dados os custos de análise, o trabalho de 
oferta aos investidores institucionais ou a investidores no exterior (road shows), de registro junto à CVM, custos 
para ingresso na negociação nos pregões da bolsa de valores, etc. O que disso resulta é que o médio e o pequeno 
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porte e maturidade, em especial aqueles com potencial inovador, em princípio, com menor custo 

do capital107. Tais fatores podem contribuir para o desenvolvimento social e econômico108 –

diante do cenário doméstico de (i) dificuldade de acesso ao capital por parte de tais empresas109; 

(ii) carência de instrumentos jurídicos mais adequados às necessidades de captação de recursos 

por parte de emissores de menor porte110; e da (iii) necessidade de incentivos à inovação.  

  No que concerne ao acesso ao capital no mercado doméstico, tais empresas podem ter 

dificuldades de acesso ao crédito bancário ou as “[...] opções tradicionais do mercado de 

capitais111, como a emissão de ações e debêntures112, e nem sempre estão aptas a captar recursos 

dos fundos de venture capital e private equity113” (SDM; SOI; CVM, 2016, p. 27-28). Tal fato 

guarda associação a questões inerentes ao (i) estágio inicial do empreendimento, o que implica 

em ausência e/ou insuficiência de histórico de operações e receitas (CVM, 2016a, p. 2); e (ii) 

porte reduzido da empresa que, no geral, apresentam menor transparência de informações, fluxo 

                                                 

 

empreendedor não têm acesso aos mecanismos de capitalização de seus empreendimentos via mercado de valores 
mobiliários. [...]. Essa lacuna pode ser preenchida por outros mecanismos de mercado, dentre eles o 
crowdfunding, desde que haja uma adequada regulamentação. [...].” (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 2, p. 312-
313, grifou-se). Na seção 7 serão tecidas considerações acerca do desenvolvimento do crowdfunding de 
investimento no Brasil, após a sua regulamentação.  

107 Conforme anteriormente apontado nos benefícios do crowdfunding com retorno financeiro. Na mesma linha: 
JUNQUEIRA coord., 2016, p. 56.  

108 Conforme André Grunspun Pitta e Valdir Carlos Pereira Filho (2017, p. 35), amparados em José Marcelo 
Martins Proença, acerca da função econômica do mercado de capitais: “Na medida em que o mercado de capitais 
possibilita a canalização de recursos para os tomadores ou entes - no jargão econômico, deficitários, por meio da 
captação direta da poupança - funciona como ferramenta de promoção do desenvolvimento econômico, que 
depende da expansão da capacidade produtiva (vultosos investimentos). O crescimento econômico está associado 
a elementos incentivadores de poupança e sua alocação eficiente em investimentos. O mercado de capitais, ao 
aproximar diretamente poupadores e tomadores de recursos, incentiva o aumento da produtividade, gerando, 
portanto, desenvolvimento econômico.”  

109 Como bem observa André de Azevedo Amedomar (2015, p. 186-187) em relação aos valores envolvidos nas 
captações via crowdfunding: “Tanto os valores pretendidos como os levantados são muito inferiores a 
necessidades de grandes empresas e ao volume de recursos que um fundo de investimento pode aportar. No 
entanto, tal valor, mesmo que pequeno, pode ser inacessível para um empreendedor e, nesse sentido, o 
crowdfunding possui um caráter democrático no que tange empreendedorismo: com baixo custo de realização, 
uma campanha de crowdfunding pode levantar recursos para qualquer cidadão tocar uma iniciativa.” 

110 O tema será tratado na seção 6. 
111 “[...] [A]s emissões primárias [tradicionais] são viáveis apenas para captações superiores a 150 milhões de reais, 

indica pesquisa em andamento no Núcleo de Mercados e Investimentos FGV-SP, coordenada pelo professor Ary 
Oswaldo Mattos Filho.” (GRUPENMACHER; ROCHA, 2018, p. 5). 

112 Para mais informações, ver as seções 6.1 e 6.2, respectivamente. 
113 Para mais informações acerca dos fundos de investimento, vide a seção 4.3. 
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de caixa irregular e poucas garantias (BRASIL. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS BACEN MF n° 

00005/2017, 2017, p. 1). 

 No que diz respeito à necessidade de incentivos à “inovação” , o termo é empregado 

neste trabalho em sentido amplo, de forma não restrita à inovação proporcionada pelo 

desenvolvimento tecnológico114. Conforme constatam Mario Sergio Salerno e Luis Claudio 

Kubota (2008, p. 14), estamos diante de: 

 

[...] uma inadequação institucional a ser sanada: as instituições – bancos de 
desenvolvimento, agências, leis, etc. – foram pensadas para o tipo de desenvolvimento 
dos anos 1950/1970, quando o foco era a construção de fábricas. 
  Hoje, em sendo o foco a transformação da base produtiva rumo a maior valor 
agregado, rumo à inovação e à diferenciação de produto, as instituições estão pouco 
preparadas para lidar com segmentos e aspectos mais imateriais, como software, 
marcas, internacionalização de ativos e influência na divisão internacional do trabalho 
das empresas estrangeiras. E, como o Brasil não está sozinho no mundo, uma rápida 
panorâmica das políticas de inovação em países importantes – dos Estados Unidos à 
Coréia do Sul –, mostra que, apesar da direção correta, há muito para fazer por aqui. 
[...]. Desenvolver conhecimento e inovação é chave para isso. (Grifou-se). 

 

 De acordo com a literatura, ainda que se observem medidas governamentais para 

superar este quadro, o Brasil vivencia há décadas um período de estagnação115, definido como 

“armadilha da renda média”:  

 

Trata-se da situação em que países superam os estágios iniciais de desenvolvimento 
econômico, mas não conseguem alcançar as economias avançadas, ficando 

                                                 

 
114 “[...] inovação é um conceito que coaduna o novo com o mercado. Só existe associada ao fato econômico. Não 

é um conceito tecnológico, e muito menos científico.” (SALERNO; KUBOTA, 2008, p. 17).  
115 “O Brasil é um país de industrialização tardia, pois a indústria brasileira só vai ganhar expressão, de fato, na 

segunda metade do século XX. Da mesma maneira, tardia é também a nossa universidade, uma vez que as 
instituições universitárias com mais de cem anos são poucas, e nasceram voltadas para o ensino, quando há 
registro de universidades voltadas tanto para ensino como para pesquisa na Itália do século XV. [...] [A] pesquisa 
acadêmica instalada tardiamente, base produtiva dominada, em setores-chave, por multinacionais, e incapacidade 
de se inserir no início da ‘revolução informática’, leva a um quadro de baixa inovação para o tamanho da 
economia brasileira” (SALERNO; KUBOTA, 2008, p. 31-32). Acerca da trajetória do desenvolvimento no Brasil 
desde a década de 50 e a busca da abertura de espaço na agenda governamental para a inovação a partir do ano 
2000, sugere-se a leitura do artigo Trajetórias do Desenvolvimento no Brasil, de Zil Miranda e Evando Mirra 
(2015, p. 67) por meio do qual é observada “[...] uma aceleração do crescimento da produtividade entre 2000 e 
2010, como também taxas menores de crescimento a partir de então. [...] o crescimento econômico nesse período 
deu-se mais por fatores do mercado de trabalho (baixas taxas de desemprego) e demográficos (aumento da oferta 
de trabalho).” 
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estagnados em níveis médios de renda. No entanto, não se trata de uma inevitabilidade 
[...]. O emparelhamento (ou catch-up) destas economias com as economias 
desenvolvidas, que naturalmente tendem a apresentar taxas de crescimento menores 
depois de alcançarem um estágio de desenvolvimento alto, irá depender da 
sustentabilidade do crescimento. (PINHEIRO, Maurício et al, 2015, p. 12). 

 

  No âmbito da pesquisa desenvolvida na Escola Brasileira de Administração Pública e 

de Empresas da FGV (EBAPE) entre os anos de 2015 e 2017, sugere-se que a “ausência de 

capacidade tecnológica inovadora seria um dos principais obstáculos ao crescimento em países 

de renda média” (PINHEIRO, Maurício et al., 2015, p. 17). Há, ainda, indicações de que 

[...] apesar de ser importante o que se produz, também é relevante como se produz. 
Em outras palavras, para a superação da armadilha da renda média, não bastaria 
deslocar a estrutura produtiva da economia na direção de determinados setores 
(tipicamente industriais), mas também garantir que esses setores sejam 
competitivos116.” (PINHEIRO, Maurício et al., 2015, p. 66).  

 

 Sob outro enfoque, Mario Sergio Salerno e Luis Claudio Kubota (2008, p. 28) 

asseveram que “[...] a inovação se dá na empresa, mas o Estado pode induzir, fortemente, o 

comportamento, as estratégias e as decisões empresariais relativas à inovação”; de sorte que a 

“[...] política industrial e tecnológica relevante, de longo prazo, com vistas na transformação da 

base produtiva brasileira, deve ter como alicerce a inovação, a inovação na empresa” 

(SALERNO; KUBOTA, 2008, p. 23). Constatam que “[...] a participação do Estado no apoio à 

inovação não é apenas desejável, é condição sine qua non para o desenvolvimento rumo à 

sociedade do conhecimento117” (SALERNO; KUBOTA, 2008, p. 55, grifou-se). 

                                                 

 
116 Conforme o artigo de Maurício Canêdo Pinheiro et al. (2015, p. 16): “Basicamente, países com a mesma 

quantidade de fatores de produção por trabalhador poderão ter padrões de vida diferentes se diferirem na 
eficiência com que combinam esses fatores. [...] os conceitos de produtividade e competitividade entrelaçam-se. 
Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial define competitividade como um conjunto de instituições, políticas 
e fatores que determinam o nível de produtividade de um país.” Dentre as conclusões veiculadas por meio do 
artigo, a despeito da definição de competitividade adotada, consta que “cada vez mais se torna mais disseminada 
a ideia de que o conceito de competitividade deve ser entendido como a capacidade de um país melhorar o 
bem-estar dos seus habitantes” (PINHEIRO, Maurício et al., 2015, p. 66, destaque dos autores). Propõem os 
pesquisadores, na medida em que as diferentes abordagens de competitividade estão muito relacionadas à 
produtividade, usar a própria produtividade como medida de competitividade (PINHEIRO, Maurício et al., 2015, 
p. 66). 

117  “Cunham-se, então, as expressões ‘economia do conhecimento’ e ‘sociedade do conhecimento’, para 
caracterizar uma dinâmica fortemente apoiada nas atividades intensivas em conhecimento, a qual é, 
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 O crowdfunding de investimento situa-se, nesse contexto, (i) como mecanismo de 

financiamento inovador, que propicia a captação de recursos financeiros no mercado de capitais 

de forma mais célere e simplificada; com a (ii) capacidade intrínseca de canalizar capital 

empreendedor para o desenvolvimento de projetos e empresas com potencial inovador; e (iii) 

potencialmente com menor custo do capital, o que pode impactar positivamente as chances de 

sucesso do empreendimento.  

 Identificadas as necessidades de ampliação do acesso ao capital empreendedor para 

pequenas e médias empresas, bem como de incentivo à inovação, tratar-se-á na sequência – sem 

prejuízo dos riscos inerentes ao crowdfunding com retorno financeiro, mencionados na seção 2 

– dos riscos adicionais desta modalidade de investimento observados no Brasil. 

  No mercado doméstico, no caso de insucesso da atividade empresarial, há o risco de 

atingimento do patrimônio pessoal do investidor titular de instrumento (i) de participação 

societária, no caso (i.i) de decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica da empresa 

investida e/ou (i.ii) de redirecionamento da execução fiscal em caso de “dissolução irregular”; 

ou, ainda, (ii) de dívida conversível em participação societária, na hipótese de o investimento 

vir a ser considerado uma sociedade de fato. Explicar-se-á a seguir.  

 O instituto da desconsideração da pessoa jurídica – que afasta o princípio relativo à 

autonomia patrimonial118 – é amplamente empregado no Brasil pelo Poder Judiciário. Na 

                                                 

 

simultaneamente, econômica, política e social. É econômica em razão da geração de riqueza com produtos de 
alta tecnologia (60% do comércio internacional é dominado por produtos de média e de alta e tecnologia, 
conforme informa De Negri, 2005); é social porque esses produtos interferem na vida social – crianças usam 
jogos em computadores, há votação eletrônica, a Internet deve incorporar telefone e transmissões de TV e de 
rádio, etc.; e é política porque os governos, de todos os principais países do mundo, e daqueles aspirantes a tal 
posto, desenvolvem instrumentos de apoio ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação pelas 
empresas.” (SALERNO; KUBOTA, 2008, p. 17).  

118 O nascimento de uma pessoa jurídica se dá mediante a inscrição do respectivo documento constitutivo junto ao 
órgão competente para tanto (“caput” do art. 45 do Código Civil), o que permite limitar a responsabilidade dos 
sócios ou acionistas, conforme aplicável, e o risco patrimonial na consecução da atividade empresarial (PRADO; 
DONAGGIO, 2011, p. 34-35). Em se tratando de sociedade limitada empresária e de companhia fechada, a 
inscrição deverá se dar Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial) de acordo com os artigos 
1.150 e parágrafo único do 982 do Código Civil, bem como o art. 97 da Lei Societária, conforme aplicável. Os 
bens particulares dos sócios de sociedades personificadas não podem ser executados por dívidas da sociedade, 
senão depois de executados os bens sociais (art. 1.024 do Código Civil). Para as sociedades limitadas, a 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social (art. 1.052 do Código Civil) – ou seja, somente após a integralização das cotas, a 
responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das respectivas cotas, existindo o risco de qualquer dos sócios vir 
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sequência, será dada uma visão panorâmica e não exaustiva das balizas para que se determine 

judicialmente a desconsideração da pessoa jurídica119 nas esferas do Direito Empresarial, do 

Direito do Consumidor e do Direito do Trabalho. 

  No âmbito do Direito Empresarial, em se tratando de sociedade limitada120, há que se 

comprovar a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, nos termos do art. 50 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)121 para a desconsideração judicial da 

personalidade jurídica. Sobre o tema destaque-se o posicionamento exarado por parte da 

                                                 

 

a ser cobrado em relação ao valor das cotas não integralizadas (PRADO; DONAGGIO, 2011, p. 40). No que 
concerne às companhias, a responsabilidade será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas 
(art. 1º da Lei nº 6.404/1976).  

119 A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil – novo CPC), por meio dos seus 
artigos. 133 a 137, trata do “incidente de desconsideração da pessoa jurídica” que, conforme esclarece Cassio 
Scarpinella Bueno (2015, p. 132) criou uma “[...] técnica que permite incidentalmente ao processo desconsiderar 
a pessoa jurídica e, com isso, conseguir responsabilizar pessoalmente os sócios nos casos que a lei material 
permite.” Trata-se de incidente, com o devido contraditório e produção de provas, “[...] predestinado à criação 
(ou ampliação) de título executivo (judicial ou extrajudicial) para permitir a prática de atos executivos em face 
de quem, até então, não consta, como devedor, do título que embasa o cumprimento da sentença ou a execução” 
(BUENO, 2015, p. 133). Não há polêmica acerca da sua aplicação nas esferas cível, empresarial e consumerista. 
Conforme será visto mais adiante sobreveio entendimento no sentido da sua aplicação no âmbito trabalhista, mas 
há discussão acerca da sua aplicação na seara tributária. 

120 “Embora a lei preveja outros tipos societários, as atividades empresariais são atualmente conduzidas, em sua 
imensa maioria, por meio de sociedades anônimas (regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – “Lei 
das S.A.”) e sociedades limitadas (regidas pelo Código Civil). As características fundamentais desses dois tipos 
societários são, dentre outras, (i) a separação do patrimônio social (a sociedade é titular de direitos e obrigações 
juridicamente segregados e independentes dos direitos e obrigações dos seus sócios); (ii) a limitação da 
responsabilidade dos sócios (a obrigação dos sócios de responder por eventuais passivos das sociedades está 
limitada ao valor que se obrigaram a aportar na sociedade, por meio da subscrição de quotas ou ações) [Nota de 
Rodapé do Autor: “Salvo situações excepcionais e específicas em que haja abuso de direito (incluindo confusão 
patrimonial), desvio de finalidade ou simulação, caso em que a personalidade jurídica da sociedade pode ser 
desconsiderada, passando o sócio a responder pelas obrigações assumidas por ela perante terceiros (Artigo 50 do 
Código Civil).”]; (iii) a delegação dos poderes de administração da sociedade (sócios não precisam, 
necessariamente, conduzir os negócios sociais, podendo delegar tais poderes a terceiros); e (iv) a possibilidade 
de negociar e transferir ações (sociedades anônimas) ou quotas (sociedades limitadas), as quais representam a 
fração-ideal de titularidade dos sócios no patrimônio da sociedade. Esses quatro aspectos resultam da evolução 
do direito societário nos últimos séculos, estando presentes – de forma substancialmente uniforme – em grande 
parte das legislações societárias atualmente em vigor no mundo. Essas características decorrem da necessidade 
peculiar do direito societário de se moldar às exigências econômicas e do mercado, oferecendo um suporte legal 
para o desenvolvimento e expansão das sociedades.” (CHUEIRI, 2017, p. 528-529, grifou-se). 

121 Dispõe o art. 50 do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério 
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”  
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Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)122 nos Embargos de Divergência em 

Recurso Especial nº 1.306.553-SC, no sentido de que,  

 

[...] exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade [para 
corresponsabilização], desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios 
ou administradores desta para lesar credores ou terceiros. É a intenção ilícita e 
fraudulenta, portanto, que autoriza, nos termos da teoria adotada pelo Código Civil, a 
aplicação do instituto em comento. [...] a ausência de intuito fraudulento ou confusão 
patrimonial afasta o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, ao 
menos quando se tem o Código Civil como o microssistema legislativo norteador 
do instituto, a afastar a simples hipótese de encerramento ou dissolução irregular123 
da sociedade [...]124. 

 

  Conforme observa Roberta Nioac Prado (2011, p. 69) a desconsideração da pessoa 

jurídica é mais ampla para as sociedades limitadas; uma hipótese para tanto residiria no fato de 

constar do contrato social o nome dos sócios (PRADO, 2011, p. 69; PRADO; PRADO, 2011, 

p. 61). Em relação às companhias, a desconsideração da personalidade jurídica é observada de 

forma mais restrita, “[...] especialmente nas sociedades cuja doutrina reconhece como 

‘sociedades de capital’” (PRADO, 2011, p. 69)125. 

                                                 

 
122 De acordo com o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal funciona em (i) Plenário 

(constituído da totalidade dos Ministros) e pelo seu órgão especial (integrada pelos quinze Ministros mais 
antigos), denominado Corte Especial, ambas presididas pelo(a) Presidente do Tribunal; (ii) em Seções 
especializadas; e em (iii) Turmas especializadas (art. 2º). A Corte Especial não está sujeita à especialização (art. 
8º) e há no Tribunal três Seções, integradas pelos componentes das Turmas da respectiva área de especialização 
(§ 3º do art. 2º). A título ilustrativo, cabe à Primeira Seção processar e julgar os feitos relativos a tributos (art. 9°, 
§ 1°, IX); à Segunda Seção, a  direito privado em geral (art. 10, § 2°, XIV); à Terceira Seção, matéria penal em 
geral (art. 9°, § 3°). 

123 Conforme verificar-se-á mais adiante, o entendimento acerca da corresponsabilização de terceiros em relação 
às dívidas da pessoa jurídica na esfera tributária é distinto. 

124 Conforme voto da Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti, acolhido por unanimidade, de 10 dez. 2014. O 
entendimento por meio do acórdão em comento foi mantido por parte da Segunda Seção em acórdão proferido 
em 9 ago. 2017, do qual constou: “ [...] a mera dissolução irregular e a insolvência da pessoa jurídica, o que não 
são os requisitos da norma para desconsideração da personalidade jurídica (confusão patrimonial ou desvio de 
finalidade). A jurisprudência desta Corte orienta que o encerramento da sociedade somente será causa de 
desconsideração de sua personalidade quando sua dissolução ou inatividade irregulares tenham o fim de fraudar 
a lei, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial.” (Agravo Interno nos Embargos 
de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 960.926-SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti). 

125 De forma objetiva, são hipóteses previstas na Lei Societária para responsabilização do(s): i) acionistas: o 
exercício de voto abusivo, ainda que seu voto não tenha prevalecido, com o fim de causar dano à companhia ou 
a outros acionistas, ou de obter vantagem indevida para si ou para outrem e de que resulte, ou possa resultar, 
prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. Em tal hipótese o acionista responderá pelos danos causados 
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 No que tange ao Direito do Consumidor, o art. 28 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) prevê ampla base de desconsideração da pessoa 

jurídica: 

a) na hipótese de “[...] abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito 

ou violação dos estatutos ou do contrato social” em detrimento do consumidor126;  

b) em caso de “[...] falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 

jurídica provocados por má administração.”127; ou 

c) quando a “[...] personalidade [jurídica] for, de alguma forma, obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” 128.  

  Verifica-se, ainda, a possibilidade legalmente prevista de responsabilização de empresas 

do mesmo grupo econômico129. No âmbito consumerista, conforme entendimento exarado pela 

Quarta Turma do STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.111.153-RJ130, é suficiente 

 

[...] o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, 
ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um “obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” 

 

 Em se tratando desconsideração da pessoa jurídica na esfera do Direito do Trabalho, 

conforme registra Bruno Meyerhof Salama, o foco  

                                                 

 

e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido (art. 115); ii) acionista controlador: 
o exercício de atos com abuso de poder, hipótese na qual responderá pelos danos causados (art. 117); e iii) 
administradores: proceder dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; ou, ainda, com violação da 
lei ou do estatuto. Em tais situações, o administrador responde civilmente pelos prejuízos que causar (art. 158). 

126 Primeira parte do “caput” do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 
127 Segunda parte do “caput” do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 
128 § 5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 
129 De acordo com os §§ 2º a 4º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor: [...] “§ 2° As sociedades integrantes 

dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações 
decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações 
decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. [...].” 

130 Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 6 dez. 2012, DJe 4 fev. 2013). Acerca do tema, na mesma 
linha, destaque-se também o julgado da Terceira Turma do STJ no Recurso Especial nº 279.273-SP (Relator: 
Ministro Ari Pargendler. Relatora para Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 04 dez. 2003, DJ 29 mar. 
2004. 
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[...]  migrou da relação de emprego para a dívida. [...]. Enquanto a relação de emprego 
precisa ser demonstrada, a dívida deve ser paga. Daí vem a noção, hoje predominante 
na jurisprudência, de que em matéria trabalhista a mera insuficiência patrimonial da 
empresa é fundamento válido para responsabilização de terceiros. (SALAMA, 2014, 
p. 199). 

 

  Frise-se que a atribuição de responsabilidade por dívidas trabalhistas pode alcançar não 

apenas sócios, mas também acionistas de companhias fechadas131 , “[...] ex-sócios, 

administradores e ex-administradores, contratantes e até [...] outros terceiros com laços não 

contratuais com a empresa.”132 (SALAMA, 2014, p. 187)133. 

 No âmbito do Direito Tributário , sem pressupor a desconsideração da personalidade 

jurídica, há a possibilidade de responsabilização patrimonial de detentores de participação 

societária ou de terceiros em relação às dívidas tributárias da empresa.  

  De acordo com o art. 135 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 

Nacional – CTN), deve ser demonstrada a conduta dolosa para a responsabilização pessoal 

pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos134 . A rigor, a 

                                                 

 
131 Ilustra a assertiva o julgado da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, de 11 de outubro de 2017, 

que ratifica entendimento no sentido de que “[...] a sociedade anônima de capital fechado em muito se assemelha, 
por sua disciplina legal, à sociedade limitada, de tal sorte que todos os seus sócios [acionistas] podem ser 
responsabilizados, diferentemente do que ocorre à sociedade de capital aberto.” (Recurso de Revista com Agravo 
nº TST-ARR-51-07.2014.5.03.0086. Relator: Ministro Mauricio Godinho Delgado). 

132 O autor discorre, ainda, em artigo específico, acerca da responsabilização do procurador e/ou ex-procurador do 
sócio e/ou ex-sócio de empresa insolvente em razão da aplicação do instituto da desconsideração da pessoa 
jurídica em vários campos do direito; sobre o tema; ver: Menos do que o dono, mais do que o parceiro de truco: 
contra a desconsideração da PJ para responsabilização de sócio de empresa (SALAMA, 2012, p. 329-358). 

133A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada por meio do Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, 
foi alterada por meio da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, de sorte que (i) passou a ser aplicado ao processo 
do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os artigos 133 a 137 do novo 
Código de Processo Civil, nos termos da art. 855-A da CLT; (ii) e foi introduzido o art. 10-A, que limita a 
responsabilidade do sócio retirante as obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período que figurou como 
sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a 
seguinte ordem de preferência: 1º) empresa devedora; 2º) os sócios atuais; e 3º) os sócios retirantes. 

134  Conforme o art. 135 do CTN, que dispõe: “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e 
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” O mencionado 
“artigo anterior” – qual seja o art. 134 do CTN, prevê: “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do 
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responsabilização deve ser pessoal e exclusiva daquele que praticou o ilícito135 ; e, 

diferentemente do que pode ocorrer no âmbito trabalhista, não há de se aventar a 

corresponsabilização tributária em razão de mera inadimplência de sociedade existente136. 

  Todavia, de acordo com o posicionamento adotado pelo STJ, o patrimônio pessoal de 

terceiros também pode ser atingido para satisfazer dívidas tributárias da pessoa jurídica em caso 

de “dissolução irregular”137, com o redirecionamento da execução fiscal – isto é, com a inclusão 

no polo passivo de execução fiscal de detentores de participação societária, administradores ou 

representantes que não estavam indicados no auto de infração, mas que tiveram os seus nomes 

incluídos na certidão da dívida ativa por parte da administração tributária sujeitando-os, na fase 

executiva, ao oferecimento de recursos do seu patrimônio pessoal para assegurar judicialmente 

a dívida tributária da pessoa jurídica.  

 Nas hipóteses de corresponsabilização de terceiros em relação às dívidas tributárias da 

pessoa jurídica, ainda de acordo com o entendimento do STJ138, o ônus da prova no sentido de 

                                                 

 

cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que 
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos 
menores; II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; III - os 
administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; IV - o inventariante, pelos tributos devidos 
pelo espólio; V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; VI - 
os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, 
ou perante eles, em razão do seu ofício; VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo 
único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.” 

135 Conforme Sacha Calmon Navarro Coêlho (2015, p. 639): “[...] o simples não recolhimento do tributo constitui, 
é claro, uma ilicitude, porquanto o conceito lato de ilícito é de descumprimento de qualquer dever jurídico 
decorrente de lei ou de contrato. Dá-se que a infração a que se refere o art. 135 evidentemente não é objetiva, e 
sim subjetiva, ou seja, dolosa. Para os casos de descumprimento de obrigações fiscais por mera culpa, nos atos 
em que intervierem e pelas omissões de que forem responsáveis, basta o art. 134, anterior, atribuindo aos terceiros 
dever tributário por fato gerador alheio. No art. 135 o dolo é elementar. Nem se olvide de que a responsabilidade 
aqui é pessoal (não há solidariedade); o dolo, a má-fé há de ser cumpridamente provados [...].” 

136 Dispõe a Súmula nº 430 do STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, 
a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”  

137 “A dissolução irregular da sociedade gera, na visão de diversos julgados do STJ, responsabilidade tributária do 
sócio-gerente porque é considerada infração à lei para os fins do art. 135 do CTN. A definição do que seja a 
dissolução irregular é, inclusive, matéria sumulada: ‘Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar 
de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o direcionamento 
da execução fiscal para o sócio-gerente [Súmula nº 435 do STJ]’.” (SALAMA, 2015, p. 178). “Nos termos da 
jurisprudência firmada pelo STJ, a mera não localização da empresa geraria uma presunção nesse sentido [da 
dissolução irregular], com consequente responsabilização solidária dos sócios.” (PISCITELLI, 2017, p. 1).  

138 Conforme julgado proferido pela Primeira Seção do STJ sob o regime de recurso repetitivo no Recurso Especial 
nº 1.104.900-ES (Relatora: Ministra Denise Arruda, julgado em 25 mar. 2009): “[...] se a execução foi ajuizada 
apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova que não 
ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática dos 
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que não ocorreu fraude ou “dissolução irregular” é do terceiro139 por meio de embargos à 

execução140. 

 Ocorre que a limitação de responsabilidade dos investidores ao capital investido é 

pressuposta para o investimento (GODOY; SANTOS, 2017, p. 595)141; ao revés, “[...] a 

                                                 

 

atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto’.” Foi assentado no precedente em 
contento [Recurso Especial nº 1.104.900-ES] e posteriormente ratificado por meio do Recurso Especial nº 
1.110.925-SP (Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Brasília, DF, julgado em 22 abr. 2009), não cabe exceção 
de pré-executividade em execução fiscal promovida contra “representante” que figura como responsável na CDA, 
na medida em que “[...] a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título 
executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por 
demandar prova, deve ser promovida no âmbito de embargos à execução”.  

139 Observe-se que tal cenário pode sofrer mudanças após a entrada em vigor, em 19 de setembro de 2017, da 
Portaria PGFN nº 948, de 15 de setembro de 2017, que regulamenta, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), o Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR). Em 
síntese, PARR consiste em procedimento administrativo para apuração de responsabilidade de terceiros pela 
prática de infração à lei consistente na dissolução irregular de pessoa jurídica devedora de créditos inscritos na 
dívida ativa administrados pela PGFN (art. 2º). O procedimento prevê, dentre outras coisas, a notificação com 
identificação dos indícios da ocorrência da dissolução irregular e fundamentos de direito da imputação (§ único 
do art. 2º) para eventual impugnação por parte do terceiro no prazo 15 (quinze) dias, sendo-lhe franqueado acesso 
ao procedimento instaurado (art. 3º). A impugnação, caso apresentada, será apreciada por Procurador da Fazenda 
Nacional que deverá proferir decisão com “[...] motivação explícita, clara e congruente, com indicação dos fatos 
e dos fundamentos jurídicos que amparam a conclusão adotada, sem prejuízo da possibilidade de emprego da 
técnica de fundamentação referenciada.” (art. 5º). Da decisão do Procurador cabe recurso administrativo 
fundamentado à autoridade recorrida que, caso não reconsidere a decisão, encaminhará o recurso para autoridade 
superior, sendo facultada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; a decisão da autoridade superior deverá 
preencher os mesmos requisitos quanto a motivação e fundamentação (art. 6º). O terceiro será considerado 
responsável pelas dívidas em caso de rejeição da impugnação ou do recurso administrativo (art. 7º). Conforme 
observa Tathiane Piscitelli (2017, p. 2): “É evidente que ainda há muitas dúvidas em torno do procedimento e da 
extensão de sua aplicação. Seria cabível indagar, por exemplo, se o PARR é pressuposto necessário para o 
redirecionamento da execução fiscal, qual seria a relação do procedimento com o prazo de prescrição para a 
Fazenda responsabilizar os sócios e, ainda, se a portaria permitirá uma ampliação indevida com conceito de 
‘dissolução irregular’. A despeito disso, a iniciativa é louvável porque antecipa o debate da procedência da 
responsabilidade do terceiro e o desloca para a fase administrativa. Espera-se que, com isso, viabilize-se a 
resolução de casos de forma mais célere, sem olvidar das garantias processuais relativas à motivação das decisões 
e observância do contraditório. Parece-me um excelente caminho para a redução do contencioso em matéria 
tributária e solução eficaz de demandas que invariavelmente desembocariam no Judiciário.” 

140 No momento, ainda não há um posicionamento jurisprudencial pacífico acerca da aplicação do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da execução fiscal. Sobre o tema, ver: O redirecimento da 
execução fiscal em virtude do encerramento irregular da sociedade executada e o incidente da desconsideração 
da pessoa jurídica (CANTANHEDE, 2015. p. 43-69); Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e 
os grupos econômicos (FERRAGUT, 2015. p. 13-42); Justiça Federal inaugura desconsideração de Pessoa 
Jurídica no novo CPC (POMBO, 2017); O novo CPC e a desconsideração da personalidade jurídica 
(GAJARDONI, 2017). 

141 De acordo com os autores “A legislação societária no Brasil e em diversos países do mundo prevendo 
responsabilidade limitada de sócios, bem como o êxito atingido pelas sociedades que adotam tal premissa, 
revelam que não é recente a percepção de que a limitação de responsabilidade é condição para o aporte de recursos 
na atividade produtiva. Tal constatação decorre do fato de que a pessoa física ou jurídica que aporta recursos em 
determinada sociedade não deseja, tampouco aceita, correr o risco de perder a totalidade de seu patrimônio na 
hipótese de insucesso da atividade, o que é sempre uma possibilidade real [...]. A intenção do sócio é 
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ilimitação da responsabilidade do sócio [ou investidor] pode ser considerada um entrave 

adicional ao empreendedorismo, isto é, a abertura de novos negócios” (SALAMA, 2014, p. 

276)142. Especificamente no que concerne ao investimento em startups, pondera o autor: 

 

[...] O grande atrativo dessas empresas está em possuírem um projeto de inovação ou 
tecnologia que apresente enorme potencial de lucro – mas também de fracasso, como 
sói ser no mundo dos negócios com tudo aquilo que é novo. [...]. Segue que a 
ilimitação de responsabilidade do sócio acaba desincentivando, também o 
investimento em inovação. Isso não é desejável. (SALAMA, 2014, p. 278-279). 

 

 O risco de atingimento do patrimônio de investidores para suportar dívidas da empresa 

foi identificado pela CVM que, inclusive, determina que conste expressamente dentre os 

“alertas sobre riscos” das “informações essenciais sobre a oferta pública” 143, divulgadas por 

meio da plataforma144, o seguinte texto:  

 

[...] quando aplicável, [...] as responsabilidades advindas da aquisição e conversão de 
participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, 
podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua 

                                                 

 

comprometer, no pior dos cenários, a integralidade do seu investimento, que é a parcela do seu patrimônio 
destinada àquela determinada atividade produtiva. [...]. Sem um dimensionamento claro de riscos, que permita o 
controle da diversificação do investimento, não se abrem novas empresas, tampouco se aportam recursos às 
atividades já existentes, o que inclui a compra de ações por meio do mercado de capitais. [...].” (GODOY; 
SANTOS, 2017, p. 595-596, grifou-se). 

142 Ainda acerca da sistemática aplicação do instituto da desconsideração da pessoa jurídica no Brasil em diferentes 
campos do direito e os prejuízos para da insegurança jurídica para o investimento produtivo, vide os artigos: 
Responsabilidade pessoal dos administradores e sócios por atos praticados em nome da sociedade e 
desconsideração da personalidade jurídica (PRADO; DONAGGIO, 2007, p. 75-99); e A flexibilização da 
responsabilidade societária nos direitos privado, trabalhista e tributário: uma panorâmica histórica (SALAMA; 
PRADO, 2012, p. 137-170). 

143 Alínea “f” da Seção 6 do Anexo 8 da ICVM 588. 
144 O “caput” do art. 8º da ICVM prevê o seguinte: “Art. 8º  A plataforma deve destinar uma página na rede mundial 

de computadores, em língua portuguesa, com as seguintes informações mínimas sobre a oferta em uma seção 
denominada ‘INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A OFERTA PÚBLICA’, escrita em linguagem clara, 
objetiva, serena, moderada e adequada ao tipo de investidor a que a oferta se destina, seguindo o formato, a 
ordenação das seções e o conteúdo do Anexo 8 [...]” daquela Instrução. Há, ainda, a obrigação prevista no § 2º 
do art. 8º da ICVM 588 de a plataforma apresentar pelo mesmo meio os documentos jurídicos relativos à oferta 
relevantes à tomada de decisão de investimento, denominados “pacote de documentos jurídicos”, tais como cópia 
do documento constitutivo da emissora, da minuta de instrumento financeiro e da documentação relativa ao 
veículo de investimento, se houver. 
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responsabilidade patrimonial limitada145 não ser reconhecida em decisões judiciais 
nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. (Grifou-se). 

 

  O significativo risco de desconsideração de atingimento do patrimônio pessoal do 

investidor em caso de insucesso do empreendimento incentiva empresas captadoras por meio 

de crowdfunding de investimento, organizadas sob a forma se sociedade limitada146, a ofertar 

publicamente instrumento de dívida conversível em participação societária, no intuito de limitar 

o risco financeiro do investidor ao do valor do capital investido147 (MARQUES, 2015, p. 151; 

KOURY, 2011, p. 69 apud GARRIDO; COELHO, 2016, p. 142; MENEZES; 

ALEXANDRINO, 2016, p. 449-450). 

  Todavia, conforme alerta Rafael Younis Marques (2015, p. 152-153) no excerto abaixo 

reproduzido, poderá haver o risco de o investimento por meio de instrumento de mútuo 

conversível em participação societária (conversible notes) vir a ser considerado em juízo como 

uma sociedade de fato em determinadas circunstâncias: 

 

[...] as características das convertible notes em uso podem aumentar as chances de 
caracterização de uma sociedade de fato entre investidores e sócios-empreendedores 
das startups148, notadamente nos casos em que outorgam direitos exclusivos de sócios 
e deslocam o centro de controle decisório da empresa. 
  Caso os investidores sejam ativos e sejam detentores de referidos direitos, 
entende-se que existe sim o risco de caracterização de sociedade de fato. E se assim 
for, os investidores não estão revestidos da proteção que desejam e/ou imaginam, já 
que numa sociedade de fato os sócios são pessoalmente responsáveis pelas obrigações 

                                                 

 
145 Infere-se que a referência ao não reconhecimento da “responsabilidade patrimonial limitada” é ora empregada 

no sentido de afastamento do princípio relativo à autonomia patrimonial. Conforme mencionado anteriormente, 
os bens particulares dos sócios de sociedades personificadas não podem ser executados por dívidas da sociedade, 
senão depois de executados os bens sociais (art. 1.024 do Código Civil). 

146 Como se verá nas seções 4.1 e 6, as sociedades por ações possuem à disposição um rol mais amplo de títulos 
de crédito e valores mobiliários passíveis de emissão. 

147 É fator que desincentiva a captação de recursos por meio de equity crowdfunding a impossibilidade de 
sociedades por ações aderirem ao Simples Nacional, o que incentiva a organização dos empreendedores sob a 
forma de sociedade limitada. Nesse contexto, há que se registrar que existem dificuldades práticas de administrar 
uma sociedade limita com uma grande multiplicidade de sócios. Tais temas serão desenvolvidos mais adiante. 

148 O alerta parece aplicável não somente em relação às startups, mas também as demais empresas de menor porte, 
porventura emissoras de instrumento de mútuo conversível em participação. 
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da sociedade, de forma solidária entre os sócios, apesar de, em alguns casos ser de 
maneira subsidiária em relação à sociedade149. 

 

 No que tange à evolução do crowdfunding de investimento no Brasil, a primeira oferta 

pública de valores mobiliários ocorreu em julho de 2014, tendo sido emitidos e ofertados pela 

plataforma Broota – ora identificada no mercado como Kria –, para financiar as suas próprias 

atividades de plataforma de crowdfunding de investimento (HESSEL, 2014, p. 42-45 apud 

MENDES, 2016, p. 17). Naquela oportunidade, tanto as ofertas de valores mobiliários de 

crowdfunding de investimento, como aqueles elegíveis como emissores já eram dispensados de 

registro na CVM150, mas a atuação das plataformas ainda não era regulamentada. 

 O desenvolvimento do mercado de crowdfunding de investimento tem sido 

acompanhado pela CVM. O posicionamento daquela Comissão é no sentido de regulamentar o 

crowdfunding de investimento, levando em conta as suas potencialidades e riscos, conforme se 

extrai do excerto abaixo: 

 

  É certo que instrumentos financeiros como o equity crowdfunding, 
principalmente quando propõem facilitar a canalização da poupança para o 
investimento produtivo, podem ser positivos para a economia. Afinal, a captação de 
recursos é etapa fundamental do processo de crescimento e de desenvolvimento das 
empresas, sem o qual não há investimentos. E os investimentos, como sabemos, 
constituem etapa fundamental do desenvolvimento econômico. Por outro lado, eles 
desafiam os conceitos e a ordem preestabelecidos. E, como envolvem o 
direcionamento da poupança das famílias às empresas de maneira inovadora, sem a 
tradicional intermediação bancária, trazem consigo riscos específicos, e precisam, 
portanto, estar inseridos no contexto da regulação do mercado financeiro. (SDM; SOI; 
CVM, 2016, p. 28). 

 

                                                 

 
149 Para a mitigação deste riscos, que deve ser analisado caso a caso, Marques propõe (i) a organização sob a forma 

de sociedade por ações, o que tornaria viável a captação por meio de (i.i) ações e/ou (i.ii) debêntures, que são 
instrumentos previstos na nossa legislação;  e (ii) que a convertible note e qualquer outro documento relacionado 
ao investimento não compreenda “direitos naturalmente outorgados a sócios”, bem como que os investidores não 
participem “efetiva e ativamente do comando e atividades da startup” (MARQUES, 2015, p. 153). Conforme 
veremos mais adiante, em razão dos maiores custos de constituição e manutenção de uma sociedade por ações 
em relação a uma sociedade limitada, bem como em razão da inviabilidade da opção pelo Simples Nacional por 
parte de sociedades por ações, a opção de modelo societário pode restar dificultado para as empresas de menor 
porte e/ou startups. 

150 Art. 5º, III, §§ 4º a 8º da ICVM 400, revogados pelo art. 51 da ICVM 588. 
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  Nesse contexto, a CVM apresentou para discussão pública, por meio do Edital de 

Audiência Pública SDM nº 06/2016, de 8 de agosto de 2016, dentre outras coisas, a minuta dos 

termos para regulamentação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários em geral, 

via crowdfunding – denominado no Edital de Audiência Pública SDM nº 06/2016 como 

investment-based crowdfunding ou crowdfunding de investimento – que costuma ser 

identificado no mercado brasileiro como equity crowdfunding (CVM, 2016a, p. 2-4).  

  Outros investigadores também observaram que a locução equity crowdfunding tem sido 

empregada indistintamente no país para identificar tanto as captações por meio de emissão de 

instrumentos de participação societária, como as de dívida (POTENZA; OLIVEIRA, 2016, p. 

6151; MENDES, 2016, p. 16152). 

 Em que pese a terminologia “equity crowdfunding” ter se propagado, optou-se neste 

trabalho pela adoção da locução “crowdfunding de investimento”, tendo em vista que esta opção 

é mais precisa, por abarcar, sem confundir, o investimento em valores mobiliários 

representativos de dívida, de participação societária e híbridos; e, destaque-se, está em sintonia 

com a opção terminológica da autoridade reguladora competente – isto é, da CVM. 

  O Edital de Audiência Pública SDM nº 06/2016 levou em conta a premissa de que “[...] 

o investiment-based crowdfunding pode contribuir para a criação de negócios, podendo 

desempenhar um papel estratégico para os países em desenvolvimento” (CVM, 2016a, p. 10). 

Propõe aquela Autarquia uma regulação por meio da qual o crowdfunding de investimento “[...] 

possa desempenhar um papel efetivo na redução dos gargalos do financiamento de empresas 

em estágio inicial”, de maneira que “[...] o empreendedor de pequeno porte não deve ficar 

assoberbado de exigências regulatórias, os custos devem ser os mais baixos possíveis e deve 

haver celeridade das ofertas” (CVM, 2016a, p. 15). 

                                                 

 
151 “Apesar da palavra equity literalmente se traduzir para ‘participação societária’ no português, o equity 

crowdfunding está inserido no ramo mais amplo de ofertas públicas de valores mobiliários em geral, em que a 
oferta de títulos de participação acionária é apenas uma espécie.” (POTENZA; OLIVEIRA, 2016, p. 6). 

152 “No Brasil, o termo mais utilizado para designar essa modalidade de crowdfunding é equity crowdfunding, 
claramente inspirada pela academia norte-americana. Contudo, como se verá no decorrer do trabalho, a ideia de 
equity crowdfunding está associada à contrapartida em forma de participação societária na empresa cujo 
investidor aportou capital, o que não condiz com a prática brasileira (MARQUES, 2015, p. 23-24). Logo, optou-
se por usar o termo que melhor retrata que a contrapartida pode ser qualquer tipo de investimento efetuado na 
empresa cujo investidor aportou capital, conforme adotado pelos autores europeus Lars Hornouf e Armin 
Schweienbacher (2014).” (MENDES, 2016, p. 16). 
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  De acordo com o Edital de Audiência Pública SDM nº 06/2016 (CVM, 2016a, p. 2), o 

objetivo da regulação do crowdfunding de investimento é: 

 

  a) contribuir para o desenvolvimento de setores inovadores, que podem ser 
relevantes para a economia brasileira;  
  b) ampliar e melhorar a qualidade dos instrumentos de financiamento para 
empresas em fase inicial ou com dificuldades de acesso ao crédito em função de seu 
porte;  

c) promover proteção adequada dos investidores que, em muitos casos, não 
são participantes costumeiros do mercado de capitais; e  

d) prover segurança jurídica para plataformas eletrônicas de investment-based 
crowdfunding e para empreendedores de pequeno porte. 

 

  Após ampla discussão pública, registrada por meio do Relatório de Análise SDM nº 

06/2016 (CVM, 2017a, p. 8), foi publicada a ICVM 588, em 14 de julho de 2017, que veicula 

disposições em linha com os objetivos da proposta, tais como: 

a) dispensa de registro de emissor de valor mobiliário153 e de registro da oferta pública, 

de sorte que a oferta é realizada sem prévia apreciação da CVM e de forma 

simplificada se comparada com ofertas públicas tradicionais154. A redução de 

exigências busca facilitar ao acesso de empresas de menor porte ao mercado de 

capitais para viabilizar a sua formação de capital de forma célere e simples (CVM, 

2016a, p. 4-5); 

b) admite a distribuição parcial, com o estabelecimento de valores alvo mínimo e 

máximo de captação, sendo que o valor alvo mínimo deve ser igual ou superior a 

2/3 do valor alvo máximo155; 

c) regulamenta a atividade das plataformas, que passam a ser consideradas 

intermediárias exclusivas de ofertas públicas primárias de distribuição de valores 

                                                 

 
153 Art. 21, § 6º, I, da ICVM 588. Registre-se que é, inclusive, vedada a captação por meio deste mecanismo por 

parte de empresas que possuem registro de emissora (inciso III do art. 2º da ICVM 588). 
154 Em regra, de acordo com a Lei nº 6.385/1976, deve ocorrer o registro junto à CVM o registro do emissor de 

valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa ou mercado de balcão (art. 21), bem como da oferta pública 
de valores mobiliários (art. 19). A concessão das aludidas dispensas permite a realização da oferta sem prévia 
análise da CVM, mas demanda comunicação da realização da oferta àquela Autarquia. Em se tratando de ofertas 
de crowdfunding de investimento, o dever de informar está previsto no Anexo 27-I da ICVM 588. 

155 Inciso III do art. 5º da ICVM 588. 
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mobiliários do crowdfunding de investimento156, reduzindo a insegurança jurídica 

acerca das suas atribuições;  

d) amplia o rol de emissores elegíveis para captar por meio do crowdfunding de 

investimento e aumenta o limite de captação anual157; 

e) faculta a participação de sindicados de investimento participativo, com o objetivo 

de reduzir a assimetria de informações acerca da empresa investida158; 

f) estabelece limites de investimento considerados necessários “[...] ante o elevado 

risco de insucesso do empreendedor, a falta de liquidez do valor mobiliário 

adquirido, a ausência de um prospecto completo e de qualquer análise por parte da 

Comissão [de Valores Mobiliários] sobre as informações da oferta” (CVM, 2016a, 

p. 10)159; e 

g) padroniza as informações consideradas essenciais e continuidade do fornecimento 

de informações após a realização da oferta, fornecidas de forma ampla e equitativa 

aos potenciais investidores, com vistas contribuir para a avaliação das 

características, riscos160 e custos do investimento e, por conseguinte, para uma 

decisão de investimento consciente161.  

                                                 

 
156 Art. 12 c/c inciso X do art. 28 da ICVM 588. O tema será tratado na seção 4.2. 
157 Art. 2º, III, da ICVM 588. O tema será tratado de forma mais detalhada na seção 4.1. 
158 Capítulo VI da ICVM 588; ver ainda a seção 4.3.3. 
159 Consta expressamente da ICVM 588 que a regra geral que restringe o limite anual do valor do investimento a 

R$ 10 mil tem o “[...] objetivo de proteger os investidores em razão do nível de risco e da falta de liquidez 
associados aos investimentos por meio de crowdfunding.” (item 3 do Anexo 4-B e item 2 do Anexo 4-C). Sobre 
o tema ver, ainda, a seção 4.3 deste trabalho. 

160 De acordo com o inciso IV do art. 19 da ICVM 588, as plataformas devem obter do investidor, previamente à 
confirmação do investimento, a assinatura de termo de ciência de risco, declarando que teve acesso às 
informações essenciais da oferta pública, em especial aos alertas de risco, dentre os quais destaque-se que o 
investidor declara ter ciência: “[...] a) da possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência 
do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte; b) quando aplicável, do risco advindo da aquisição ou 
da conversão dos valores mobiliários de que é titular em participação em sociedades empresárias de pequeno 
porte que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar riscos ao seu patrimônio pessoal em razão de 
sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, 
previdenciária e tributária, entre outras; c) dos riscos associados à detenção de posição minoritária na sociedade 
empresária de pequeno porte, considerando a influência que os seus controladores possam vir a exercer em 
eventos corporativos como a emissão adicional de valores mobiliários, alienação do controle ou de ativos, e 
transações com partes relacionadas; d) do risco de crédito da sociedade empresária de pequeno porte, quando da 
emissão de títulos representativos de dívida; e) do risco associado às dificuldades que possa enfrentar para vender 
valores mobiliários de sociedade empresária de pequeno porte não registrada na CVM e que não são admitidos à 
negociação em mercados regulamentados; [...] g) de que não existe obrigação, definida em lei ou regulamentação, 
da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituída como sociedade anônima em transformar-se 
neste tipo de sociedade; [...].” 

161 Para mais informações, ver a seção 4.2. 
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 Na sequência, serão identificadas as peculiaridades relativas às partes intervenientes no 

mercado de crowdfunding de investimento brasileiro.   
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4 PARTES INTERVENIENTES NO MERCADO DOMÉSTICO DE CROWDFUNDING 

DE INVESTIMENTO 

 

 Sem prejuízo do papel da CVM nas ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários, acerca do qual discorremos anteriormente, são partes intervenientes no mercado 

doméstico de crowdfunding de investimento: o emissor, a plataforma eletrônica de investimento 

participativo e os investidores. É facultada a participação de sindicato de investimento 

participativo, vinculado a um investidor experimentado – como, por exemplo, um investidor-

anjo –, identificado na regulamentação como “investidor líder”. Tratar-se-á na sequência das 

características destas partes intervenientes. 

 

4.1 Emissor 

 

 De acordo com a ICVM 588, é elegível pode captar recursos por meio do crowdfunding 

de investimento, com dispensa de registro de emissor, a “sociedade empresária de pequeno 

porte” (“empreendedor”; “emissor”) constituída no Brasil, devidamente inscrita no registro 

público competente, com receita bruta anual de até R$ 10 milhões, apurada no exercício social 

encerrado no ano anterior à oferta162. 

 Destaque-se que o conceito de “sociedade empresária de pequeno porte”, para fins 

regulatórios, não se confunde com o conceito de “empresa de pequeno porte” do Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006)163. 

                                                 

 
162 “Caput” do art. 1º c/c inciso III do art. 2º da ICVM 588. Conforme, ainda, o art. 2º, § 3º, daquela Instrução, 

“[n]a hipótese da sociedade empresária de pequeno porte ser controlada por outra pessoa jurídica ou por fundo 
de investimento, a receita bruta consolidada anual do conjunto de entidades que estejam sob controle comum não 
pode exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no exercício encerrado no ano anterior à oferta.”  

163 De acordo com a Lei Complementar nº 123/2006, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil, devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme aplicável, 
poderão ser considerados (i) Microempresa (ME) caso aufira, a cada ano-calendário, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 360 mil; e (ii) Empresa de Pequeno Porte (EPP) se auferir, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões (art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, com redação 
dada pela Lei Complementar nº 155/2016). 
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 Nesta linha de raciocínio, estariam aptas a receber investimentos por meio do 

crowdfunding investimento as microempresas e as empresas de pequeno porte de que tratam a 

Lei Complementar nº 123/2006, bem como quaisquer sociedades empresárias164 – inclusive as 

constituídas sob a forma de sociedade por ações –, que atendam aos requisitos da 

regulamentação da CVM. Observe-se que não há qualquer restrição em relação ao tempo de 

constituição da sociedade empresária de pequeno porte, de sorte que seria viável a captação por 

meio do crowdfunding de investimento por parte de negócios mais maduros. 

 Contrário sensu, dentre os empreendedores que não são elegíveis para captar 

investimentos na forma da ICVM 588 estão as pessoas jurídicas não empresárias – v.g., as 

sociedades em conta de participação (CVM, 2017a, 10) 165; as empresas individuais de 

responsabilidade limitada (CVM, 2017a, 11); os negócios sociais166; as entidades sem fins 

lucrativos etc. 

                                                 

 
164 Acerca das sociedades empresárias, esclarece Marlon Tomazette: “As sociedades empresárias exercem 

atividade própria de empresário (art. 982 do Código Civil de 2002) que esteja sujeito a registro, vale dizer, elas 
exercem atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços e a lei lhes impõe uma 
obrigação de registro. De outro lado, seriam sociedades simples aquelas destinadas ao exercício das demais 
atividades econômicas, como atividades de natureza intelectual, científica ou artística (art. 966, § único, do 
Código Civil de 2002), salvo se constituírem elemento de empresa. [...] A princípio, tanto as sociedades simples 
quanto as sociedades empresárias podem assumir as mesmas formas societárias (limitadas, em comandita 
simples, nome coletivo). Todavia, há exceções, isto é, determinadas formas societárias são peculiares às 
sociedades simples ou às sociedades empresárias. Assim, as sociedades anônimas são sempre empresárias, não 
importando a atividade exercida, e as sociedades cooperativas são sempre simples (art. 982 do Código Civil de 
2002.” (TOMAZETTE, 2011, v. 1, p. 277-278). Acrescente-se que “[...] é intrínseca à condição de empresário 
encarar, por sua conta e risco, custos e desafios empresariais [...]” com o objetivo de lucro, remuneração de 
caráter aleatório (PRADO; DONAGGIO, 2011, p. 28-29). 

165 Acerca das características das sociedades em conta de participação, ver a seção 4.3.3. 
166 Conforme explica Muhammad Yunus (2010, p. 19-20): “Um negócio social é um novo tipo de negócio. É 

completamente diferente tanto de um negócio tradicional, que busca a maximização do lucro (e isso descreve 
praticamente todas as empresas privadas do mundo atual), quanto de uma organização sem fins lucrativos (que 
se sustenta com doações de caridade ou filantrópicas). É também bastante distinto de alguns outros termos 
frequentemente usados, como ‘empreendimento social’, ‘empreendedorismo social’ ou ‘negócio socialmente 
responsável’ – que, em geral, descrevem variedades de empresas voltadas para a maximização de lucros. Um 
negócio social está fora do mundo que busca lucros. Seu objetivo é resolver um problema social utilizando 
métodos de negócios, inclusive criação e venda de produtos e serviços. [...]. Existem dois tipos de negócio social. 
O primeiro é uma empresa com receitas e despesas equilibradas, sem perdas e sem dividendos, que se dedica a 
resolver um problema social. Seus proprietários são investidores que reinvestem todos os lucros na expansão e 
melhoria do negócio. [...] São o que chamamos de um negócio social tipo I. O segundo tipo é uma empresa com 
fins lucrativos de propriedade de pessoas pobres, seja diretamente ou por intermédio de um fundo destinado a 
uma causa social predefinida. Chamamos isso de um negócio social Tipo II. Como os lucros que afluem para as 
pessoas pobres estão aliviando a pobreza, tal empresa está, por definição, ajudando a resolver um problema social 
[...].” O crowdfunding de investimento não seria a forma ideal para captar recursos para um negócio social, na 
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 Antes de a ICVM 588 entrar em vigor, em 14 de julho de 2017, eram consideradas 

elegíveis para participar de oferta pública com dispensa dos registros de oferta pública e de 

emissor, as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei – mais 

especificamente, por meio da Lei Complementar nº 123/2006 –, desde que observado o limite 

de captação de até R$ 2,4 milhões para um período de 12 meses167. Considerando que as 

sociedades por ações não são passíveis de enquadramento no Simples Nacional168, elas ficavam 

fora desse mercado169.  

 

  Todavia, após a ICVM 588 ampliar o rol de emissores elegíveis e elevar o valor alvo 

máximo de captação para até R$ 5 milhões por ano-calendário170, ocorreram no mercado 

doméstico de crowdfunding de investimento as primeiras emissões por parte de startups 

organizadas sob a forma de companhia fechada171. 

 Neste cenário e levando em conta, ainda, que as sociedades limitadas e as sociedades 

por ações são os tipos societários mais difundidos no Brasil, sendo as primeiras mais 

populares172 (PRADO, 2011, p. 34; JÚDICE, 2016, p. 170), serão tecidos comentários nesta 

seção apenas acerca de tais sociedades.  

                                                 

 

medida em que tais empreendimentos não distribuem lucros para terceiros; parece que o mais adequado aqui 
seria o financiamento, por exemplo, por meio de microfinanças, ou, ainda, de crowdfunding baseado em doação. 

167 Conforme o inciso III e os §§ 4º a 8º, do art. 5º da ICVM 400 e os incisos IV e V do art. 7º da Instrução CVM 
nº 480, de 7 de dezembro de 2009, todos revogados pelo art. 51 da ICVM 588. 

168 Art. 3º, § 4º, X, da Lei Complementar nº 123/2006. 
169 Observou o representante da CVM no Edital de Audiência Pública SDM nº 06/2016 que “[...] a captação pública 

de valores mobiliários por meio de investment-based crowdfunding, utilizando-se das dispensas concedidas pela 
CVM, só vem sendo utilizada atualmente [isto é, antes da publicação da ICVM 588] por sociedade limitada [...].” 
(CVM, 2016a, p. 4-5). 

170 De acordo com o inciso I e o § 3º, ambos do art. 3º da ICVM 588. Prevê, ainda, aquela Instrução que o prazo 
para captação é de até 180 dias (inciso I do art. 3º), podendo ser efetuadas outras ofertas ao longo do mesmo ano-
calendário, desde que respeitado o valor máximo anual para captação de R$ 5 milhões e o intervalo de 120 dias 
entre as ofertas (§ 4º do art. 3º).  

171 Sobre o tema vide a seção 7. 
172 Conforme estudo desenvolvido no âmbito do Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos da FGV Direito 

SP, denominado “Radiografia das Sociedades Limitadas”, as sociedades limitadas são bastante populares e 
democráticas (MATTOS FILHO et al., 2014, p. 1-6). Do universo de empresas pesquisado, a maioria das 
sociedades limitadas possuem capital social inferior a R$ 50 mil (77,90%), são microempresas (52,20%), 
compostas por dois sócios (85,70%) brasileiros (97,30%), com a administração exercida pelos próprios sócios, 
sem a contratação de terceiro para ocupar cargo de gestão (98,34%).  
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  Em uma análise comparativa, atuam como fatores de incentivo para a opção pela 

sociedade limitada, em relação às sociedades por ações: 

a) a possibilidade de opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos 

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 

Nacional), que consiste em regime tributário simplificado e favorecido, que permite a 

apuração e recolhimento de vários tributos por meio de um documento único de 

arrecadação; 

b) maior simplicidade quanto ao funcionamento173;  

c) o menor custo e o maior sigilo em relação aos concorrentes174 (LOBO; POTENZA, 

2016, p. 276; PRADO, 2011, p. 72; PRADO; DONAGGIO, 2011, p. 43) na hipótese de 

ser (i) sociedade limitada nacional com 10 sócios ou menos e (ii) ativo igual ou inferior 

a R$ 240 milhões ou receita bruta anual igual ou inferior a R$ 300 milhões. Preenchidos 

tais critérios, as sociedades limitadas estarão sujeitas a menos publicações obrigatórias 

de atos societários175 e demonstrações financeiras176. As aludidas publicações, em regra, 

são obrigatórias para as sociedades por ações – entretanto, observe-se, é facultada a 

                                                 

 
173 Conforme pondera Roberta Nioac Prado (2011, p. 71), ainda se observe tal simplicidade em relação às 

sociedades limitadas, “[...] atualmente tal característica é apenas relativa quando comparada com uma sociedade 
por ações (ainda que fechada). Isto porque, com o advento do Código Civil de 2002, houve um acréscimo de 
complexidade na estrutura destas sociedades[,] [...] notadamente no que respeita aos quóruns cogentes para 
determinadas deliberações (art. 1072 do CC), bem como o estabelecimento de competências exclusivas para 
reunião ou assembleia de sócios (art. 1.071 e s. do CC) e a administração da sociedade (arts. 1.060 e s. do CC), 
tornando-se mais orgânicas e menos contratuais do que eram na vigência do Decreto nº 3.708/19.” 

174 Maior sigilo de demonstrações financeiras, por outro lado, pode implicar em menor transparência quanto aos 
dados financeiros. Na mesma linha: PRADO, 2011, p. 73. 

175 De acordo com o Código Civil, em regra, o anúncio de convocação da assembleia de sócios será publicado por 
três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia, o prazo 
mínimo de oito dias, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores (§ 3o do art. 1.152). Tais 
publicações são dispensadas para sociedades limitadas com dez sócios ou menos (§ 1o do art. 1.072); ou, ainda, 
quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia 
(§ 2o do art. 1.072). Apenas a título de registro, os dispositivos arrolados são aplicáveis às sociedades nacionais, 
assim compreendidas como a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a 
sede de sua administração (art. 1.126). Em se tratando de sociedade estrangeira – que, conforme verificamos, não 
pode captar via crowdfunding de investimento no Brasil –  há a obrigação de publicar em órgão oficial as 
publicações que, segundo a sua lei nacional, seja obrigada a fazer relativamente ao balanço patrimonial e ao de 
resultado econômico, bem como aos atos de sua administração (art. 1.140 do Código Civil).  

176 Art. 3º da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Ressalta Roberta Nioac Prado (2011, p. 72) “[...] que com 
o advento da Lei nº 11.638/2007 todas as sociedades de grande porte (sociedades com ativo superior a R$ 240 
milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões), inclusive as limitadas, devem publicar suas 
demonstrações financeiras. [...].” 
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publicação dos documentos de administração à companhia fechada que tiver menos de 

20 acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$ 1 milhão177; e 

d) a possibilidade de distribuição de lucros entre os sócios em proporção diferente da sua 

participação no capital social, desde que previsto em contrato social ou acordo de 

sócios178. As sociedades por ações não permitem a distribuição assimétrica dos lucros, 

mas faculta a utilização de ações preferenciais com dividendos diferenciais179 (PRADO; 

PRADO, 2011, p. 62).  

  A constituição de uma sociedade por ações com capital fechado180, por sua vez, pode 

apresentar vantagens em relação às sociedades limitadas, tais como: 

a) proporcionar maior segurança jurídica, na medida em que “[...] o diploma legal das 

sociedades anônimas apresenta normas consolidadas no ordenamento brasileiro, 

enquanto as normas referentes às limitadas ainda geram inúmeros debates [...]” 

(PRADO; DONAGGIO, 2011, p. 44); 

b) possibilitara  emissão de instrumentos jurídicos consolidados. As sociedades limitadas, 

por sua vez, têm à disposição um número mais limitado de instrumentos passíveis de 

oferta para captação de recursos de terceiros por meio do mercado de valores 

mobiliários, se comparadas com as companhias, conforme veremos adiante na seção 6; 

c) admitir uma maior quantidade de detentores participação no seu capital social. 

Conforme constata a CVM, a sociedade limitada “[...] não é a forma mais adequada para 

receber um grande número de sócios” (CVM, 2016a, p. 5) e isso pode dificultar a sua 

administração181; e 

                                                 

 
177 A Lei Societária disciplina a publicação (i) de documentos da administração nos §§ 3º a 5º do seu art. 133 e, 

(ii) das demonstrações financeiras, no § 1º do art. 176. As companhias fechadas em comento poderão 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. Tal dispensa não é aplicável à 
companhia controladora de grupo de sociedade, ou a ela filiadas (§ 3º do art. 294 da Lei Societária). 

178 Arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil. 
179 Arts. 17 e 202 da Lei Societária. 
180 Para informações complementares vide a seção 6.1. 
181 Inclusive, uma das conclusões veiculadas pela pesquisa efetuada pela Fundação Dom Cabral (2014, p. 10) 

acerca das causas da mortalidade das startups brasileiras é no sentido de que o número de sócios envolvidos é 
um fator de risco para a sobrevivência da startup: “Nossa premissa inicial era de que o envolvimento de mais de 
um sócio na concepção da empresa representa maior acúmulo de habilidades indispensáveis para a gestão do 
negócio e gera maior credibilidade diante de clientes e prospects, aumentando seu potencial de sucesso. No 
entanto, refutando nossa premissa inicial, os dados mostram que quando a startup é composta desde o seu início 
por mais de um sócio, maiores são as suas chances de descontinuidade. A cada sócio a mais que trabalha tempo 
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d) delimitar a responsabilidade dos acionistas de forma “[...]mais restrita que na 

[sociedade] limitada, pois independe da atuação dos demais sócios [acionistas]” 

(PRADO, 2011, p. 70)182. 

  Há registros acerca do fato de as startups se organizarem no início das suas atividades 

preferencialmente sob a forma de sociedade limitada (CVM, 2016a, p. 4-5; MARQUES, 2015, 

p. 64; JUNQUEIRA coord., 2016, p. 49; JÚDICE, 2016, p. 170-171). A escolha é influenciada 

pela busca de custos operacionais reduzidos – também identificada como “estratégia de 

bootstrapping”183.  

  Contudo, no atual cenário, sugere-se que a possibilidade de acesso ao capital de forma 

mais célere, simples e com menor custo por meio de captações no mercado de capitais – mais 

especificamente, via crowdfunding de investimento – poder funcionar como fator de incentivo 

para a constituição de startups sob a forma de companhia fechada. 

  Prosseguindo na investigação acerca de dados relevantes acerca dos emissores, há que 

se registrar que, no que tange ao risco de insucesso das empresas constituídas no Brasil, de 

                                                 

 

integral na empresa no momento em que ela foi constituída, a chance de descontinuidade da startup aumenta em 
1,24 vezes. [...].” Sugerem os pesquisadores: “É razoável pensar que o grau de envolvimento dos sócios exigido 
na gestão de uma startup e o alto dinamismo necessário para a tomada de decisões neste tipo de empresa dificulta 
a sintonia entre pessoas diferentes. Enquanto que em um negócio tradicional a atuação de cada profissional é 
bem definida e o cenário necessário para uma melhor performance é mais estável, em uma startup os 
empreendedores assumem mais de uma função e precisam pivotar com frequência para encontrar o caminho mais 
promissor. Nesse último cenário, parece natural que a sintonia entre pessoas diferentes seja um problema crucial 
para o sucesso. Tanto é que para os fundadores das startups que descontinuaram, o segundo fator de maior 
impacto na descontinuidade de suas empresas foi justamente o não alinhamento dos interesses pessoais e ou 
profissionais dos fundadores” (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2014, p. 16). O termo “pivotar” é aqui 
empregado, s.m.j. no sentido de mudar o posicionamento estratégico do negócio na busca de melhor resultado. 

182 Conforme mencionado na seção 3, a desconsideração da pessoa jurídica é mais ampla para as sociedades 
limitadas; uma das hipóteses para tal evento se verificar com maior facilidade residiria no fato de constar do 
contrato social o nome dos sócios (PRADO, 2011, p. 69; PRADO; PRADO, 2011, p. 61).  

183 Registra Erik Fontenele Nybo (2016, p. 31, grifou-se), amparado em Tom Vanacker et al. (2011, p. 4): “As 
startups também são marcadas por um controle de custos e gastos significativo, denominado comumente 
bootstrapping – as startups procuram utilizar ao máximo as capacidades individuais de cada sócio (founder) para 
diminuir os custos na contratação de parceiros e prestadores de serviço para focar os dispêndios financeiros na 
criação e manutenção do produto e/ou serviço oferecido ao público. O bootstrapping permite que empresas 
nascentes possam buscar oportunidades sem possuir recursos consideráveis e sem mobilizar valores vultosos 
junto a financiadores externos. As estratégias de bootstrapping podem tomar duas formas: (i) minimização da 
necessidade de financiamento por meio da obtenção de recursos a baixo custo; e (ii) aquisição de recursos sem a 
intervenção de bancos ou financiamento por meio de disposição de participação societária. Especificamente, 
estas estratégias incluem o financiamento por meio dos próprios fundadores, minimização de contas a receber, 
empréstimos de recursos, atraso de pagamentos, baixo investimento de capital e financiamentos subsidiados.”  
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acordo com estudo publicado pelo Serviço de Apoio às Microempresas de São Paulo 

(SEBRAE) em 2016, a mortalidade das empresas184 com até 2 anos de atividade é de 23% 

(SEBRAE, 2016, p. 8) – ou seja, aproximadamente uma em cada quatro empresas não sobrevive 

até os dois anos. 

  Ao segmentar as taxas de sobrevivência/mortalidade para todos os portes de empresas 

constituídas no ano de 2012185, as microempresas, com taxa de sobrevivência de apenas 55%, 

“[...] constituem o grupo que tem maior peso no fechamento de Pequenos Negócios, seja pelo 

elevado número de empresas deste porte no grupo de Pequenos Negócios, seja porque é o 

segmento com maior taxa de mortalidade” (SEBRAE, 2016, p. 15). 

  Em pesquisa realizada em 2012, concluiu-se que a taxa de mortalidade das startups 

brasileiras186, para um período igual ou inferior a: 1 ano é de 25%; 4 anos é de 50%; e, 13 anos, 

de 75% (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2014, p. 9). Ou seja, de acordo com a pesquisa em 

comento, uma em cada quatro startups brasileiras sucumbe na metade do período (1 ano) em 

que sucumbiriam as empresas em geral (2 anos); e metade das startups brasileiras não 

completam 4 anos de existência, ao tempo que esta proporção seria verificada em relação as 

startups estadunidenses em 5 anos (U.S. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION apud 

INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 45; KIRBY; WORNER, 2014, p. 9-10)187.  

                                                 

 
184 No estudo foram processados dados da Secretaria da Receita Federal das empresas constituídas nos anos de 

2008 até 2012; e, em paralelo, foi realizada uma pesquisa amostral, com entrevistas por telefone, com empresas 
consideradas ativas e inativas (SEBRAE, 2016, p. 6-7). 

185 As taxas identificas pelo SEBRAE para as empresas constituídas em 2012 são as seguintes: 98% tanto para as 
Empresas de Pequeno Porte, como para as Médias Empresas; 97% para as Grandes Empresas; 55% para as 
Microempresas; e 87% para o Microempreendedor(a) Individual. Observa o estudo que as Microempresas 
Individuais, criadas por meio da Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, “[...] partem de 0% para 
quase 65% do universo dos Pequenos Negócios, mas sua taxa de sobrevivência é bem superior à taxa das ME 
[Microempresas], puxando para cima a taxa média de sobrevivência das empresas.” (SEBRAE, 2016, p. 16). 

186 Para o desenvolvimento da pesquisa, foram coletados dados quantitativos por meio de um questionário online 
enviado para fundadores e co-fundadores de startups descontinuadas e que estão atuando no mercado brasileiro. 
Foi considerada na pesquisa uma amostra de 221 questionários totalmente respondidos, sendo que 130 foram de 
empresas ainda em operação e 91 de empresas descontinuadas (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2014, p. 7). 

187 Conforme pesquisa do SEBRAE (2016, p. 58-59), “[...] embora seja difícil fazem comparações internacionais, 
dadas as diferenças metodológicas, as taxas de sobrevivência das empresas com até 2 anos (com e sem 
empregados), no Brasil, se aproximam, por exemplo, das taxas identificadas nas empresas (com empregados) 
nos Estados Unidos. Para as empresas criadas em 2012, a taxa de sobrevivência no Brasil foi de 76,6%, enquanto 
nos Estados Unidos chegou a 77,4%.” 
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   Com base no cenário construído sob fontes de pesquisa tradicionais e factuais, serão 

adotados como pressupostos neste trabalho, que as empresas ofertantes de valores mobiliários 

por meio do crowdfunding de investimento são startups, pouco maduras, com alto risco de 

quebra, que podem estar organizadas sob a forma de: 

a) sociedade limitada, com característica de microempresa, optante do Simples Nacional; 

ou 

b) companhia fechada, com tributação do imposto sobre a renda em bases presumidas188 – 

fora, portanto, do Simples Nacional. 

 

4.2 Plataforma eletrônica de investimento participativo 

 

 As plataformas eletrônicas de investimento participativo do crowdfunding de 

investimento (plataformas)  

 

[...] funcionam como uma espécie de ponto de encontro entre os empreendedores e os 
investidores. E essas plataformas desempenham papel fundamental no mercado. São 
elas as responsáveis por divulgar as informações sobre a oferta e sobre a empresa. São 
elas que fazem a intermediação do negócio e são elas que atualizam as informações 
das empresas para manter os investidores informados a respeito do progresso do 
negócio. (SDM; SOI; CVM, 2016, p. 31). 

                                                 

 
188 Em regra, a pessoa jurídica está sujeita à tributação da renda pelo lucro real. Entretanto, a pessoa jurídica cuja 

receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 78 milhões ou a R$ 6,5 milhões 
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a 12 meses pode 
optar – caso não esteja dentre aquelas obrigadas à tributação pelo lucro real, nos termos fixados por meio do art. 
14 da Lei nº 9.718 , de 27 de novembro de 1998 – pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 
13 da Lei nº 9.718/1998). Conforme esclarece Andrea Lemgruber (2004, p. 217): “O lucro presumido foi 
concebido justamente para minimizar [...] [os] custos administrativos [substanciais aos quais estão sujeitas as 
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real], simplificando a apuração do lucro e facilitando o cumprimento da 
obrigação tributária [principal e acessória] por parte de pequenos e médios contribuintes. O mecanismo consiste 
em aplicar um percentual, que varia de acordo com o tipo de atividade da empresa, sobre o faturamento bruto, 
presumindo-se, portanto, o montante do lucro. Em outras palavras, a empresa paga o imposto de acordo com um 
lucro médio esperado para o seu setor de atividade, e não em função de condições específicas de sua situação. 
Em decorrência, diferentemente da apuração do lucro real, não há espaço para ocorrência de prejuízo nesse 
método.” 
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  As plataformas, no geral, tendem a realizar arrecadações de apenas uma das 

modalidades de crowdfunding (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 45); e podem possuir requisitos 

próprios para a realização da oferta (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 70), sem prejuízo dos 

requisitos instituídos pela CVM. 

  A plataforma deve (i) ser (i.i) pessoa jurídica (i.ii) regularmente constituída (i.iii) no 

Brasil; (ii) detentora de registro na CVM autorizativo do exercício profissional da atividade de 

distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão de sociedades empresárias 

de pequeno porte, realizadas com dispensa de registro189; e (iii) atuar exclusivamente190 por 

meio de página na rede mundial de computadores, programa, aplicativo ou meio eletrônico, 

hábil para (iv) fornecer “[...] um ambiente virtual de encontro entre investidores e emissores”191.  

  Após a publicação da ICVM 588, a plataforma passou a ser considerada intermediária 

única e exclusiva de oferta primária de crowdfunding de investimento, que atua como 

distribuidora dos valores mobiliários ofertados192 , sendo vedada a distribuição193  e a 

confirmação do investimento fora do ambiente de plataforma194; é vedada, ainda, a atuação da 

plataforma como intermediária secundária de valores mobiliários195. A ICVM 588 reflete as 

                                                 

 
189 De acordo com a Cartilha do Investimento Coletivo: “A CVM requer o credenciamento prévio [– isto é, registro 

–] de diversos agentes que desempenham funções no mercado de capitais, tais como administração de carteiras, 
consultoria e análise de valores mobiliários. O objetivo desse credenciamento prévio é criar mecanismos de 
proteção ao investidor, de forma a impedir situações de potencial conflito de interesses, manipulação de mercado 
ou uso de informações privilegiadas.” (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 64-65). Os requisitos para registro das 
plataformas são veiculados por meio do art. 13 da ICVM 588, figurando dentre eles que a plataforma deve: dispor 
de capital social integralizado mínimo de R$ 100 mil; dispor de procedimentos e sistemas de tecnologia de 
informação adequados e passíveis de verificação; ter administradores domiciliados no Brasil e de reputação 
ilibada; elaborar um código de conduta aplicável aos sócios, administradores e funcionários que contemplem 
possíveis conflitos de interesses, termos de participação de ofertas na plataforma, práticas de prevenção à 
lavagem de dinheiro etc. 

190 Observe-se que, a despeito da existência de ferramentas tecnológicas para captação de recursos por meio de 
crowdfunding fora do ambiente de plataforma (AMEDOMAR, 2015, p. 46), a opção da CVM é considerar o 
ambiente de plataforma como exclusivo para a realização da oferta. 

191 Conforme o art. 2º, II, bem como o “caput” do art. 11, ambos da ICVM 588. 
192 De acordo com o inciso I do art. 2º, “caput” do art. 5º e art. 12, todos da ICVM 588. 
193 Inciso XVI do art. 28 da ICVM 588. 
194 Inciso IV do § 2º do art. 11 da ICVM 588. 
195 Inciso X do art. 28 da ICVM 588.  
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razões da proposta da CVM por meio do Edital de Audiência Pública SDM nº 06/16, do qual 

constou: 

 

  Não resta dúvida para a CVM de que as funções desempenhadas pelas 
plataformas nas ofertas de investment-based crowdfunding são características da 
atuação dos participantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. Assim, 
amparada no art. 15, I, da Lei nº 6.385, de 1976, a Minuta estabelece que as 
plataformas poderão atuar pontual e restritamente na distribuição de valores 
mobiliários nesse tipo de oferta, desde que atendido um conjunto de exigências. 
(CVM, 2016a, p. 13-14). 

 

 Por tal razão, conforme o mencionado Edital, a atividade da plataforma como 

distribuidora em oferta pública é a “[...] base do seu registo na Comissão” (CVM, 2016a, p. 21) 

e a razão da atribuição de determinados deveres típicos desta função (CVM, 2016a, p. 11) – tais 

como: controle do montante aportado pelos investidores em face dos limites de investimento196; 

acolhimento de termo de adesão e risco dos investidores197; manutenção de arquivos dos 

documentos e informações exigidos pela regulação198; publicação de informações acerca da 

empresa investida e da oferta199. 

 Acrescente-se que o posicionamento da CVM, conforme o Relatório de Análise SDM: 

Audiência Pública SDM nº 06/2016, é no sentido de que a plataforma: 

a) não opera como mero “[...] mural de anúncios de ofertas públicas de valores mobiliários 

(bulletin board), sem maiores responsabilidades sobre elas e sem o dever de proteger 

investidores, impedir fraudes e solicitações de investimento indevidas [...]” (CVM, 

2017a, p. 92, destacou-se);  

b) exerce o papel de gatekeeper200, envidando “[...] seus melhores esforços para assegurar 

que as informações prestadas aos investidores são verdadeiras, consistentes, corretas e 

                                                 

 
196 Parágrafo único do art. 4º da ICVM 588. 
197 Art. 5º, I, da ICVM 588. 
198 Art. 38 da ICVM 588. 
199 Capítulo III da ICVM 588. 
200 Conforme esclarece Francisco Satiro (2011, p. 378-379), amparado em John C. Coffe Jr.: “Agentes privados, 

denominados gatekeepers, desempenham importante papel na regulação dos mercados, atualmente. No mais das 
vezes sua função está relacionada a alguma forma de monitoramento externo e independente em busca de falhas 
ou imperfeições na atuação dos agentes ou da verificação do cumprimento de padrões ou procedimentos 
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suficientes” (CVM, 2017a, p. 105) – trata-se, de acordo com a CVM (2017a, p. 105-

106), de “[...] obrigação de meio e não de fim [...]”, de sorte que cabe a tais instituições 

intermediárias atuar de forma diligente para verificar se os aspectos mencionados foram 

efetivamente observados em relação às informações prestadas por parte da emissora e, 

quando aplicável, do investidor líder201;  

c) atua para a redução da assimetria de informações acerca da empresa investida e da 

oferta202, na medida em que são imputadas às plataformas uma série de obrigações 

relacionadas a divulgação de informações de forma equitativa a todos os potenciais 

investidores da captação pública203; e 

d) sem prejuízo da sua atuação como intermediária em ofertas públicas de crowdfunding 

de investimento, nos termos autorizados pela CVM, a plataforma, seus sócios e 

administradores podem vir a conduzir oferta privada se essa ocorrer antes da oferta 

pública (CVM, 2017a, p. 86). Todavia, não haveria óbices para eventual oferta privada 

concomitante à oferta pública, ambas compondo rodada de investimento da sociedade 

empresária de pequeno porte, desde que a primeira seja resultante de negociação direta 

entre o investidor e a investida, sem a participação da plataforma (CVM, 2017a, p. 86). 

  A praxe do mercado à época da consulta pública204 – e que, registre-se, não encontrou 

barreiras para a sua continuidade após a regulamentação da CVM –, conforme comentário de 

representante do escritório Motta, Fernandes Rocha – Advogados, reproduzido no Relatório de 

Análise SDM relativo à Audiência Pública SDM nº 06/2016, seria a seguinte: 

                                                 

 

preestabelecidos. Trata-se de um meio de mitigação da assimetria informacional verificada entre os agentes de 
mercado e as contrapartes com ele relacionadas.” 

201 Alíneas “b” e “g”, ambas do inciso I do art. 19 da ICVM 588. 
202 A redução da assimetria de informações pela plataforma permite que “[...] o investidor tenha conhecimento 

suficiente sobre o projeto, no qual pretende alocar seus recursos, e para que o emissor saiba das condições que 
estará submetido ao colocar o novo projeto em seu site (e.g., o emissor deve saber quais taxas será submetido ao 
optar pelos serviços da plataforma).” (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 62). 

203 Figuram dentre as obrigações da plataforma, previstas na ICVM 588, que visam reduzir a assimetria de 
informações entre investida e investidor: manutenção na Internet ou outro meio eletrônico disponibilizado de 
informações equitativas para todos os potenciais investidores (art. 18) acerca do montante do investimento 
confirmado (inciso II do art. 5º); fornecimento de informações essenciais sobre a oferta (art. 8º); elaboração de 
material didático visando orientar os potenciais investidores (art. 25); manutenção de fóruns eletrônicos de 
discussão (arts. 29 a 31); manutenção de serviço de atendimento ao investidor, para esclarecimento de dúvidas e 
recebimento de reclamações (inciso XI do art. 19); zelar que o valor mobiliário ofertado esteja de acordo com o 
tipo societário da sociedade empresária emissora, respondendo pela falta de diligência ou omissão  (art. 19, I, 
“b”). 

204 Os comentários do público foram recebidos pela CVM entre os dias 8 de agosto e 6 de dezembro de 2016 
(CVM, 2017a, p. 1). 
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[...] as plataformas, atualmente, trabalham com modalidades de investimento públicas 
e privadas. As públicas são destinadas a qualquer pessoa que acesse o ambiente, já as 
privadas, apenas para potenciais investidores pré-selecionados e que possam ser 
escolhidos previamente pelos empreendedores. A modalidade privada ocorre de 
forma estratégica para empresas que possuem modelo de negócio disruptivo e que 
consideram não ser interessante disponibilizar ao público de forma irrestrita todas as 
informações essenciais sobre a oferta. (CVM, 2017a, p. 63). 

 

  De acordo, ainda, com o aludido Relatório, a CVM acolheu a possibilidade da atuação 

das plataformas em ofertas privadas por compreender  

 

[...] a importância de se permitir a realização de uma combinação de fontes de recursos 
para uma rodada de financiamento e que a captação pública por meio do 
crowdfunding de investimento é usualmente complementar àquela feita de maneira 
privada. (CVM, 2017a, p. 86, grifou-se). 

 

  Com o intuito de alertar o público investidor acerca do risco de limitação ou diluição da 

participação do investidor, a ICVM 588 prevê que cabe à plataforma, em ofertas de 

crowdfunding, informar quanto a “[...] eventual existência de oferta privada que compõe a 

rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea [...]”205. 

 Neste contexto, sugere-se que as plataformas são participantes do ecossistema 

empreendedor brasileiro que atuam – ou, ainda, podem vir a atuar – como polos de investimento 

em sociedades empresárias de pequeno porte, segmento de mercado não plenamente explorado 

por parte dos intermediários financeiros tradicionais. Em se tratando de: 

a) oferta pública de valores mobiliários do crowdfunding de investimento, não 

funcionariam como simples murais de anúncio, mas como participantes do mercado 

de capitais com atribuições de gatekeeper, exercendo de forma exclusiva e 

concomitante as funções de: 

-  distribuidoras dos valores mobiliários ofertados; e  

-  fornecedoras do ambiente de negociação primária206; e, em caso de  

                                                 

 
205 Alínea “c” da Seção 6 do Anexo 8 da ICVM 588. 
206 É vedada às plataformas as atividades de intermediação secundária de valores mobiliários (art. 28, X, da ICVM 

588). Tratar-se-á do tema na seção 4.2.1. 
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b) oferta privada de títulos, as plataformas podem atuar como polo de investimento em 

sociedades empresárias de pequeno porte, que se dão sob a forma de negociações 

bilaterais privadas, fora do mercado de capitais. 

  De acordo com estudo realizado pelo SEBRAE, a remuneração das plataformas 

brasileiras tende a ser cobrada por meio de “[...] percentuais pré-fixados rateados pelos 

investidores”, existindo também plataformas que se remuneram de “[...] uma taxa de sucesso, 

que é um percentual sobre o lucro do investimento mais impostos, após um prazo pré-

determinado.” (SEBRAE, 2017, p. 20). A forma de remuneração da plataforma e os critérios 

para a sua determinação devem constar das informações essenciais sobre a oferta pública207. 

Especificamente no que concerne à taxa de desempenho, a sua cobrança do investidor pode se 

dar tanto por parte da plataforma, como por parte de eventual investidor líder de sindicato de 

investimento participativo208. 

 Ainda no que tange aos custos do apoiador, dentre “informações essenciais sobre a 

oferta pública”, deve constar a tributação aplicável aos investidores209, em caso de obtenção 

de retorno no investimento na sociedade empresária de pequeno porte (“investimento direto”); 

bem como no caso de retorno no investimento realizados via sindicato de investimento 

participativo, na hipótese de ser estruturado veículo de investimento (“investimento via 

veículo”).  

  Há previsão, ainda, no sentido de constar do “material didático” elaborado pela 

plataforma, dentre outras informações, os “[...] custos adicionais [ao investidor] advindos da 

                                                 

 
207 A Seção 8 do Anexo 8 da ICVM 588 prevê que devem constar das “informações essenciais sobre a oferta 

pública” as “informações sobre a remuneração da plataforma eletrônica de investimento participativo e os 
critérios utilizados para sua determinação”, devendo ser indicadas, se houver: valor da remuneração fixa; taxa de 
sucesso da captação do valor alvo; remuneração por meio do recebimento de valores mobiliários da sociedade 
empresária de pequeno porte, distribuídos ou não na oferta; remuneração por taxa de desempenho (performance); 
e outras formas de remuneração. 

208 § 4o do art. 35 da ICVM 588. Contudo, a taxa de desempenho é a única remuneração passível de cobrança pelo 
investidor líder (art. 37, I, da ICVM 588), o que não se verifica em relação à plataforma (Seção 8 do Anexo 8 da 
ICVM 588).  

209 Art. 8º e alíneas “a” e “b, respectivamente, ambas da Seção 9 do Anexo 8 da ICVM 588. 
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estruturação do sindicato”210 . Depreende-se que eventuais custos adicionais tributários 

decorrentes do investimento via veículo também devem ser indicados no material didático. 

  Por conseguinte, em um breve parêntesis, infere-se que a resposta a uma das questões 

centrais deste trabalho – qual seja: “Qual é a tributação incidente sobre o investimento nos 

valores mobiliários no mercado doméstico de crowdfunding de investimento?” – é relevante 

não apenas para uma tomada de decisão de investimento consciente por parte do investidor, 

mas também para a plataforma, para fins de cumprimento de suas obrigações regulatórias, 

destacando-se que conduta em sentido contrário constitui infração grave passível de aplicação 

de sanções por parte da CVM211. 

  Prosseguindo, conforme mencionado, a plataforma deve ser pessoa jurídica 

devidamente constituída no país e contar com administradores residentes no Brasil. No que 

concerne à esfera territorial de atuação da plataforma, não há limites fixados por meio da ICVM 

588.  

  Contudo, poderão ocorrer dificuldades práticas diante de eventual acolhimento de 

investimentos por parte de pessoas ou entes residentes ou domiciliadas no exterior, tal como a 

obrigação atribuída à plataforma de manter em seus registros o número de inscrição do 

investidor no CPF212 ou CNPJ213 mantidos pela Receita Federal do Brasil214 – ou seja, o 

investidor porventura não residente ou domiciliado no Brasil poderá investir por meio do 

crowdfunding de investimento do país, mas deverá estar devidamente inscrito em algum dos 

cadastros indicados.  

  Acerca dos desafios inerentes à atuação internacional das plataformas de crowdfunding 

com retorno financeiro, destaque-se as constatações de Eleanor Kirby e Shane Worner (2014, 

p. 20), em livre tradução: 

 

                                                 

 
210 Art. 25, XIII, da ICVM 588. 
211 Art. 8º c/c inciso I do art. 46 da ICVM 588, sem prejuízo da previsão de outras infrações graves previstas no 

art. 46 daquela Instrução. O amplo rol de sanções passíveis de aplicação por parte da CVM está encerrado no art. 
11 da Lei nº 6.385/1976.  

212 Cadastro de Pessoas Físicas. 
213 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 
214 Art. 19, III, “a”, da ICVM 588. 
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  Embora o crowdfunding tenha a capacidade de ultrapassar fronteiras devido o 
acesso à internet, a maioria dos modelos de negócios para empréstimos peer-to-peer 
e equity crowdfunding optam eles mesmos por escolher um mercado em apenas uma 
localidade. Esses modelos tendem a ter protocolos em vigor para verificar a 
credibilidade dos mutuários [...]; apenas uma pequena porcentagem dos pedidos de 
mutuários obtém aprovação. Isso se deve a uma série de fatores, tais como: mitigar 
fraude, reduzir o risco de inadimplência e consonância com a regulação de provisão 
de crédito. Outra razão para as verificações de credibilidade auto-impostas é a 
necessidade para o crowdfunding com retorno financeiro de se estabelecer por si 
próprio como uma opção confiável para os investidores. Sendo assim, há uma 
necessidade constante de mitigar a fraude e a inadimplência que poderia prejudicar a 
indústria a longo prazo se não for gerenciada de forma eficaz.  
  Plataformas internacionais ou transacionais também efetuam essas 
verificações e tendem a limitar os mutuários a apenas alguns locais onde podem obter 
dados sobre o mutuário por meio de terceiros. No entanto, o aspecto transnacional das 
plataformas, e mais particularmente a incerteza em torno na legislação contratual 
aplicável em diferentes jurisdições, ainda não foi tratado efetivamente por nenhuma 
das plataformas internacionais, especificamente a isePankur e a TrustBuddy 
International. A indefinição em torno desse aspecto do investimento é uma verdadeira 
preocupação.215 

 

 Para fins deste trabalho, partiremos da premissa de que a plataforma atua apenas em 

território nacional e atende aos requisitos veiculados por meio da ICVM 588. O foco ficará 

adstrito à atuação da plataforma apenas em ofertas públicas de crowdfunding de investimento 

no Brasil.  

 

                                                 

 
215 Originalmente constou: “Although FR crowd-funding has the ability to go across borders due to the prevalence 

of internet access, the majority of business models for both peer-to-peer lending and equity crowd-funding choose 
to market themselves in only one locality. These models tend to have protocols in place to check the 
creditworthiness of borrowers (…); only a small percentage of borrower applications gain approval. This is due 
to a number of factors such as: mitigating fraud, lowering the risk of default and applying with credit provision 
regulation. Another reason for the self-imposed creditworthiness checks is the need for FR crowd-funding to 
establish itself as a credible option for investors. As such there is a constant need to mitigate fraud and default 
which could jeopardise the industry in the long term if it is not managed effectively. International, or cross-
border, platforms also have these checks and tend to limit borrowers to only a few locations where they can gain 
data on the borrower through third party sources. However, the cross-border aspect of the platforms, and more 
particularly the uncertainty surrounding contract law application in different jurisdictions, has yet to be dealt 
with effectively by either of the international platforms, namely isePankur and TrustBuddy International. The 
ambiguity surrounding this aspect of the investment is of real concern.” 
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4.2.1 Ambiente de oferta pública dos valores mobiliários do crowdfunding de investimento 

 

 Conforme mencionado na seção 3 deste trabalho (i) as ofertas públicas via crowdfunding 

de investimento se dão no mercado de capitais, estando sujeitas à regulamentação e à 

fiscalização da CVM; e (ii) a oferta pública dos valores mobiliários não implica 

necessariamente na sua negociação junto ao público investidor. 

 Conforme ver-se-á mais detalhadamente na seção 10.2.1, a tributação pelo imposto 

sobre a renda é distinta para os ganhos auferidos em operações cursadas dentro e fora do 

ambiente de bolsa e assemelhadas.   

 Pois bem. De acordo com a Lei nº 6.385/1976216 e a Instrução CVM nº 461, de 23 de 

outubro de 2007 (ICVM 461)217 , são “mercados regulamentados” os mercados (i) 

organizados, que compreendem os mercados de (i.i) bolsa218 e (i.ii) de balcão organizado, ou 

mercados (ii) não organizados, no qual está situado o mercado de balcão não organizado. A Lei 

nº 6.385/1976 e a ICVM 461 não conceituam explicitamente os mercados regulamentados, mas 

estabelecem certas características distintivas. 

 Os “mercados regulamentados” podem ser compreendidos como aqueles na esfera de 

competência regulatória da CVM, que abrangem todos os ambientes e situações nos quais 

podem se dar oferta pública de valores mobiliários219 – que, em regra, contam com a 

participação de uma instituição intermediária220 participante do sistema de distribuição. Cada 

                                                 

 
216 Seção II do Capítulo IV da Lei nº 6.385/1976. 
217 Art. 2º da ICVM 461. 
218 As bolsas podem ser de valores, de mercadoria e de futuros (§ 1º do art. 3º da ICVM 461). Desde 2008, com 

integração das atividades da BM&F e da Bovespa Holding, o Brasil passou a contar com apenas uma bolsa de 
valores, mercadorias e futuros: a BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; em 2017, 
aquela bolsa uniu as suas atividades com a CETIP S.A. – Mercados Organizados, empresa prestadora de serviços 
financeiros no mercado de balcão organizado, passando a operar sob a denominação B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, 
BALCÃO (B3, 2017, p. 1). 

219 A manifestação da CVM, em sede de audiência pública que discutiu a minuta de Instrução que viria a resultar 
na ICVM 461, conforme consta do Relatório de Análise SDM – Processo nº RJ2003/11142, de 23 out. 2007, foi 
no sentido da agrupar na “[...] mesma norma todos os ambientes e situações em que podem ocorrer negociações 
públicas com valores mobiliários, o que favorece o tratamento sistemático da matéria.” (CVM, 2007b, p. 7). 

220 A participação de instituição intermediária é obrigatória, mas pode ser dispensada pela CVM em determinadas 
situações – v.g., em operações no mercado de balcão organizado, quando a liquidação da operação for assegurada 
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vez mais o desenvolvimento tecnológico torna desafiadora a tarefa de distinguir os mercados 

regulamentados221.  

 De acordo com a ICVM 461, os “mercados organizados” têm como características a 

presença de “entidades administradoras”, devidamente autorizadas pela CVM222, a quem 

compete, dentre outras atribuições, aprovar as regras de organização e funcionamento dos seus 

respectivos mercados223. Os mercados organizados são autorregulados, sujeitos à fiscalização 

e à supervisão da respectiva entidade administradora 224 , que tem poderes para impor 

penalidades decorrentes da violação das normas que lhe incumba fiscalizar225.  

 Os mercados organizados têm também, dentre as suas características, o funcionamento 

regular como “sistemas centralizados e multilaterais de negociação” que possibilitam o 

encontro e a interação de ofertas de compra e venda de valores mobiliários226 – sendo 

considerado “sistema centralizado e multilateral” aquele em que todas as ofertas relativas a um 

mesmo valor mobiliário são direcionadas a um mesmo canal de negociação, ficando expostas 

a aceitação e concorrência por todas as partes autorizadas a negociar no sistema227. Nos 

respectivos ambientes ou sistemas devem ser adotadas regras para a formação de preços228. 

                                                 

 

contratualmente pela sua entidade administradora ou quando forem realizadas diretamente entre as partes. 
Conforme esclarece a CVM por meio do Edital de Audiência Pública SDM nº 06/2007, que apresenta a minuta 
de Instrução que viria a resultar na ICVM 461: “A minuta considera como mercados regulamentados de valores 
mobiliários os mercados organizados de bolsa e de balcão, assim como os mercados de balcão não organizado 
(art. 2º). Ao propor um conceito comum para essas três categorias de mercado a CVM incorpora à norma, com 
aperfeiçoamentos, o conteúdo da Deliberação 20/1985 [revogada por meio da ICVM 461], que considera como 
pública qualquer negociação com valores mobiliários que conte com participação de sociedade ou profissional 
integrante do sistema de distribuição e explicita sua competência em relação às operações feitas nestes mercados 
(cf. art. 21 da Lei nº 6.385/1976). [...].” (CVM, 2007a, p. 8). 

221 A CVM, quando da análise das manifestações acerca da minuta que viria a resultar na ICVM 461, esclareceu 
que “as principais dificuldades do tratamento conceitual [dos mercados organizados] decorrem em grande parte 
dos avanços tecnológicos que vêm aproximando as fronteiras entre os mercados de bolsa e de balcão organizado.” 
(CVM, 2007b, p. 5). 

222 Art. 9º da ICVM 461. 
223 Art. 15 da ICVM 461. 
224 “Caput” do art. 36 da ICVM 461. 
225 Art. 36, § 2º da ICVM 461. 
226 Art. 65, I, e art. 92, I, ambos da ICVM 461. 
227 Parágrafo único do art. 65 da ICVM 461. 
228 De acordo com o inciso II do art. 5º da ICVM 461. Constou do Edital de Audiência Pública SDM nº 06/2007 

da CVM, os mercados de bolsa sempre “[...] oferecem formação competitiva de preço, embora por mecanismos 
diferentes” (CVM, 2007a, p. 25); ao tempo que “[...] a formação competitiva de preços não é atributo essencial 
dos mercados de balcão não organizado” (CVM, 2007a, p. 27), não estando o sistema ou ambiente destinado para 
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 Sem prejuízo de a plataforma fornecer sistema que permitir o “[...] encontro entre 

investidores e emissores”229 e de tal ambiente poder ter parâmetros próprios para atuação das 

partes intervenientes em ofertas de crowdfunding de investimento230, não se verifica a 

estipulação de regras, por delegação da CVM; ao revés, é expressamente vedado às plataformas 

“realizar atividades privativas de entidades administradoras de mercados organizados de 

valores mobiliários”231.  

  Registre-se, ainda, que a plataforma viabiliza a aquisição de valores mobiliários, mas, 

no seu atual estágio de desenvolvimento, sem a interação de ordens para formação de preço, o 

que afasta a aplicação do disposto no inciso II do art. 5º c/c art. 95 da ICVM 461. 

  Desta forma, temos que as plataformas são mercados sujeitos à regulamentação da 

CVM, mas que não se enquadram dentre os mercados organizados – ou, ainda, como mercado 

de bolsa ou de balcão organizado – na medida em que não são “entidades administradoras”, 

tampouco possibilitam a interação de ordens para a formação de preço. Resta saber: as 

plataformas constituiriam espécie de mercado de balcão não organizado? 

Consideram-se atividades do “mercado de balcão não organizado” (i) as realizadas 

com a participação de determinadas empresas ou profissionais integrantes do sistema de 

distribuição de valores mobiliários, ou nos seus estabelecimentos232  – dentre os quais 

                                                 

 

o registro de operações “sujeito a interferência ou crítica de preço” (CVM, 2007a, p. 27). O posicionamento é 
repisado pela CVM, quando da análise das manifestações recebidas durante aquela audiência pública, ao elucidar 
que no processo de elaboração da minuta que viria a resultar na ICVM 461 (CVM, 2007b, p. 3) “[...] parte-se da 
premissa de que os mercados de bolsa deverão sempre se organizar de forma a permitir a formação pública de 
preços”, mas de forma não exclusiva, de sorte que essa formação pública de preços pode ser “[...] também 
reproduzida pelos mercados de balcão organizado”. 

229 Inciso II do art. 2º da ICVM 588. 
230 Capítulo 5 da ICVM 461. 
231 Inciso IX do art. 28 da ICVM 588. 
232 Quais sejam, aqueles indicados nos incisos I, II e III do art. 15 da Lei nº 6.385/1976, que dispõem: “Art. 15. O 

sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:  I - as instituições financeiras e demais sociedades 
que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários: a) como agentes da companhia emissora; b) por 
conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar no mercado; II - as sociedades que tenham 
por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para os revender por conta própria; III - 
as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, 
em bolsas de valores ou no mercado de balcão; [...].” De acordo com o Edital de Audiência Pública SDM nº 
06/2007, no que concerne ao mercado de balcão não organizado: “[...] a principal regra da CVM é a [...] 
participação de sociedade ou profissional integrante do sistema de distribuição, comprando ou vendendo valores 
mobiliários, por si só torna pública da negociação”, sem prejuízo da possibilidade de os participantes do sistema 
de distribuição adquirirem valores mobiliários, “[...] por meio de subscrição pública, durante o período da 
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destacamos as entidades distribuidoras de valores mobiliários, na qualidade de agentes da 

emissora; (ii) excluídas as operações efetuadas em bolsas ou em sistemas administrados por 

entidades de balcão organizado233. 

  Diferentemente do que ocorre em relação aos mercados organizados, de acordo com a 

Lei nº 6.385/1976 e a ICVM 461, em relação ao “mercado de balcão não organizado” não há 

predeterminação do ambiente de negociação dos valores mobiliários (ASSAF NETO, 2003, p. 

89) – ou seja, não há a centralização das operações em uma entidade administradora sujeita à 

autorregulação (EIZIRIK et al., 2011, p. 12) –; tampouco regras pré-determinadas que 

favoreçam a formação competitiva de preços.  

  Na medida em que as plataformas – que, frise-se, não reúnem características de entidade 

mercado organizado – passaram a ser consideradas pela CVM como instituição intermediária 

em oferta pública de valores mobiliários, de forma residual, é possível inferir que tratar-se-ia 

de subespécie de mercado de balcão não organizado234. 

  Todavia, esta não é a única resposta aventada. Nessa linha, destaque-se a dissertação de 

2016, apresentada junto a FGV Direito SP, por Leilani Dian Mendes, que tratou 

especificamente da qualificação jurídica da plataforma online de crowdinvesting Kria – à época, 

Broota Brasil. Em síntese, naquela oportunidade – isto é, antes da regulamentação do 

crowdfunding de investimento pela CVM – a conclusão foi no sentido de que “[...] a plataforma 

online Broota Brasil [Kria] não possui natureza jurídica de mercado de balcão organizado nem 

de mercado de balcão não organizado” (MENDES, 2016, p. 114)235. 

                                                 

 

distribuição, e no exercício de seu direito de preferência, caso sejam acionistas de companhia aberta.” (CVM, 
2007a, p. 2-3). 

233 § 3º do art. 21 da Lei nº 6.385/1976. 
234 A assertiva tem como fundamento o disposto no § 3º do art. 21 da Lei nº 6.385/1976 e o “caput” do art. 4º da 

ICVM 461. Na mesma linha é o entendimento de Rafael Younis Marques (2015, p. 63): “[...] parece que o equity 
crowdfunding poderia ser considerado como negociação realizada no mercado de balcão não organizado.” Infere-
se que o termo equity crowdfunding foi empregada no excerto no sentido de crowdfunding de investimento. 

235 A não classificação daquela plataforma no conceito residual de mercado de balcão não organizado foi sugerida, 
naquele momento, em apertada síntese, em razão dos seguintes fatores: i) “[d]e acordo com a descrição das 
atividades da plataforma online Broota Brasil [Kria], é possível identificar que não há participação obrigatória 
de entes integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários do sistema de distribuição de valores 
mobiliários como entes intermediários das negociações realizadas no âmbito da plataforma online” (MENDES, 
2016, p. 94), o que afastaria a subsunção ao disposto no “caput” do art. 4º da ICVM 461; ii) considerando que a 
descrição das atividades daquela plataforma online  “[...] não admite a negociação de títulos de investimento 
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  Dada a polêmica existente, sugere-se para futuras pesquisas o tema da natureza do 

ambiente de negociação das plataformas.  

  Em suma, é possível inferir que o ambiente virtual de plataforma eletrônica de 

investimento participativo é mercado regulamentado pela CVM que não reúne características 

de mercados organizados – isto é, não se confunde com os mercados de bolsa ou de balcão 

organizado. Pode ser considerada uma subespécie de mercado de balcão não organizado ou, 

ainda, um novo mercado regulamentado pela CVM.  

  No que tange à eventual negociação secundária dos instrumentos negociados 

primariamente em plataforma de crowdfunding de investimento – ainda que pouco provável, 

no atual cenário – esta se daria sob a forma de negociação bilateral privada. Prevê a ICVM 588 

que tais instrumentos têm a sua intermediação vedada por parte das plataformas no mercado 

secundário236 – que, por sua vez, são a única espécie de instituição autorizada a intermediar tais 

valores mobiliários237. 

 Conforme entendimento externado pela CVM por meio do Relatório de Análise (2017, 

p. 23), que trata das sugestões enviadas na Audiência Pública nº 06/2016: “[...] a norma não 

busca endereçar dificuldades de liquidez dos títulos ofertados por meio das plataformas de 

investimento participativo.”  

  Dessa forma, temos que as restrições da CVM não impedem a negociação secundária 

dos instrumentos negociados primariamente em plataforma238. Inclusive, a própria ICVM 588, 

trata de algumas hipóteses de alienação do valor mobiliário por parte do investidor – v.g., de 

                                                 

 

coletivo em mercados secundários”, por conseguinte “[...] não é reconhecida a possibilidade de subscrição ou 
compra destes, com a finalidade de revenda no próprio mercado”, de sorte que também restaria afastada a hipótese 
de “[...] subscrição de valores mobiliários por conta própria para revenda em mercado ou de compra de valores 
mobiliários em circulação para revenda por conta própria” (MENDES, 2016, p. 95) de que trata o parágrafo único 
do art. 4º da ICVM 461. 

236 Art. 28, X, da ICVM 588. 
237 Art. 12 da ICVM 588. 
238 Registre-se, contudo, a possibilidade de o próprio instrumento conter restrições à negociação. Em tal hipótese, 

quando da disponibilização das “informações essenciais sobre a oferta pública”, a plataforma deve esclarecer se 
o valor mobiliário “é passível de livre cessão ou transferência, ou quais são as limitações a estes direitos”, 
conforme prevê o item 5 da alínea “c” da Seção 3 do Anexo 8 da ICVM 588. 
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garantia de alienação conjunta dos valores mobiliários239, bem como de conversão ou alienação 

do investimento por parte do sindicato organizado sob a forma de veículo de investimento240.  

 

4.3 Investidores 

 

 A ICVM 588 não veicula restrições subjetivas em relação aos potenciais investidores 

do crowdfunding de investimento, tampouco em relação ao local do seu domicílio ou residência. 

Entretanto, em regra, limita o montante total aplicado por investidor a R$ 10 mil por ano-

calendário241. De acordo com o Edital de Audiência Pública nº 06/16 (CVM, 2016a, p. 10), 

 

[...] tal limitação faz-se necessária ante elevado risco de insucesso do empreendedor, 
a falta de liquidez o valor mobiliário adquirido, a ausência de um prospecto completo 
e de qualquer análise por parte da Comissão sobre as informações da oferta. 

 

  É facultada a aplicação de montante superior ao investidor (i) líder, acerca do qual 

discorreremos na seção 4.3.2; (ii) qualificado242 ou (iii) cuja renda bruta anual ou montante de 

investimentos financeiros seja superior a R$ 100 mil, hipóteses nas quais o limite anual de 

investimento pode ser ampliado para até 10% do maior destes dois valores por ano-

calendário243. 

                                                 

 
239 Alíneas “f” e “h” do inciso I do art. 19 da ICVM 588. 
240 Inciso VI do art. 33 da ICVM 588. 
241 “Caput” do art. 4º da ICVM 588. 
242 O conceito de investidor qualificado é veiculado por meio do art. 9-B da Instrução CVM nº 539, de 13 de 

novembro de 2013, de acordo com o qual: “Art. 9º-B São considerados investidores qualificados: I – investidores 
profissionais; II – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor 
qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B; III – as pessoas naturais que tenham sido 
aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos 
para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de 
valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e IV – clubes de investimento, desde que tenham a 
carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados.” 

243 Conforme, respectivamente, os incisos I, II e III do art. 4º da ICVM 588. 
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 Quando da regulação do crowdfunding de investimento um dos pressupostos foi o de 

que as ofertas por meio deste mecanismo “[...] alcançarão um grande número de investidores 

de varejo, sendo que muitos deles serão, possivelmente, pessoas com pouca exposição prévia 

ao mercado de valores mobiliários.” (CVM, 2016a, p. 15-16)244.  

 A identificação dos potenciais investidores é relevante para fins deste trabalho na 

medida em que as características do sujeito passivo impactam na tributação dos ganhos e 

rendimentos auferidos pelo investidor. 

 A CVM constatou, em pesquisa realizada em 2015 junto ao público específico de 

investidores/potenciais investidores pessoa física por meio do crowdfunding de investimento245, 

que a maioria é formada por homens (87%), abaixo dos 45 anos (89%), com escolaridade 

mínima correspondente ao ensino superior completo (86%), renda familiar acima de três 

salários mínimos (80%), residente na região sudeste (69%), que nunca colaborou com 

iniciativas culturais ou sociais através de doações na internet (68%), mas já foi abordado de 

alguma forma sobre o equity crowdfunding (66%) e estaria disposto a investir valor abaixo de 

R$ 5 mil (63%) em uma micro e pequena empresa que faça oferta dessa forma, se acreditasse 

no plano de negócios da empresa (86%) (SOI; CVM, 2015, p. 4-9). 

  Destacam-se dentre as conclusões da pesquisa que “[...] a maioria dos investidores 

[56%] deseja começar a ter retorno financeiro em até dois anos, o que pode ser incompatível 

com o tempo necessário de maturação deste tipo de investimento [...]” (SOI; CVM, 2015, p. 

13), que teria um tempo de maturação superior a três anos (SOI; CVM, 2015, p. 10)246.  

                                                 

 
244 A população brasileira em geral, conforme observa Carlos Augusto Junqueira (2016, p. 22), detém pouca 

cultura em termos de finanças pessoais e identifica fatores que contribuem para tal fato: “O descompasso entre o 
desenvolvimento do sistema financeiro e a população em geral decorre da ausência de capacidade de muitos em 
poupar e investir; do elevado prêmio pago pelo Estado em suas captações, drenando a liquidez disponível para 
os agentes privados; do estímulo baixo ou nulo de agentes financeiros em promover uma real educação financeira; 
da pouca curiosidade das pessoas em geral para aprender, e dos pais e familiares em particular para transmitir 
conhecimento sobre investimentos, risco e retorno.” 

245 O público alvo da pesquisa é constituído por pessoas que responderam à pesquisa de satisfação do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão da CVM e concordaram em receber outros questionários. A pesquisa adota a 
metodologia quantitativa, baseada em questionário estruturado, de autopreenchimento, encaminhado por e-mail, 
enviado a 316 pessoas, dos quais 114 responderam todas as questões (36%) e 26 parcialmente (8%) (SOI; CVM, 
2015, p. 2).  

246 O risco de perdas por meio do crowdfunding de investimento pode ser mitigado pelo investidor por meio da (i) 
educação financeira (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 30; SDM; SOI; CVM, 2016, p. 32); (ii) redução 
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 A literatura revela que os primeiros apoiadores financeiros das startups tendem a ser os 

próprios empreendedores, assim como os seus amigos e familiares (ORDANINI apud 

AMEDOMAR, 2015, p. 63; NYBO, 2016, p. 32). Entretanto, na medida em que esta 

modalidade o crowdfunding de investimento se desenvolve, novos investidores tendem a ser 

atraídos, conforme destacado no excerto abaixo, livremente traduzido:  

 

  À medida em que o crowdfunding cresce e se torna amplamente aceito, os 
investidores profissionais provavelmente começarão a alocar partes de suas carteiras 
em crowdfunding de investimento. O crowdfunding está atraindo o interesse de 
investidores-anjo e do venture capital porque o crowdfunding de investimento pode 
fornecer prova do interesse do mercado em uma startup e também porque lhes permite 
avaliar potenciais oportunidades de investimento de forma reservada e eficiente. 
Grupos e redes de anjos podem usar as plataformas de tecnologia que foram 
desenvolvidas para o crowdfunding para aumentar o fluxo de negócios, melhorar a 
comunicação, diminuir o tempo para concluir as transações e melhorar o seu 
sindicato247 . [...] O crowdfunding está começando a superar esta lacuna [de 
financiamento para empresas inovadoras e em estágio inicial, especialmente em países 
em desenvolvimento], mas também está destacando oportunidades para o 
investimento venture capital. (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 17, grifou-
se) 248. 

 

                                                 

 

da assimetria de informação acerca do investimento, para que todos os riscos, perfil do investidor e custos 
envolvidos sejam devidamente sopesados (SDM; SOI; CVM, 2016, p. 32); (iii) fiscalização do investimento 
(JUNQUEIRA coord., 2016, p. 67) e (iv) diversificação da sua carteira de investimento (JUNQUEIRA coord., 
2016, p. 67; STEMLER, 2013 apud AMEDOMAR, 2015, p. 49). Este último mitigador é, inclusive, incorporado 
expressamente no texto da ICVM 588, que prevê que a plataforma prepare um material didático visando orientar 
os interessados em ofertas de crowdfunding de investimento com alterna no sentido de que “[...] um portfólio 
diversificado por parte do investidor é o maior mitigador dos riscos envolvidos no investimento em sociedades 
empresárias de pequeno porte.” (art. 25, I, da ICVM 588). 

247 Observe-se que o termo “sindicato” parece ter sido empregado aqui para designar um grupo de investidores-
anjo, e não um sindicato de investimento participativo nos estritos termos da ICVM 588. 

248 Originalmente constou: “As crowdfunding grows in size and becomes widely accepted, professional investors 
are likely to start allocating portions of their portfolios to crowdfund investing. Crowdfunding is attracting the 
interest of angel investors and venture capital because CFI can provide proof of market interest in a start-up, 
and also because it allows them to assess potential investment opportunities privately and efficiently. Angel 
groups and networks can use the technology platforms that have been developed for crowdfunding to increase 
deal flow, improve communication, decrease time to complete transactions, and improve syndication. Venture 
capital typically is risk averse which leaves a funding gap for innovative, early-stage companies, especially in 
developing countries. Crowdfunding is starting to bridge that gap but is also highlighting opportunities for VC 
investment.” 
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 Os objetivos dos investidores podem estar conectados a fatores, tais como: o desejo 

apoiar o empreendimento de pessoas conhecidas, fazer parte de uma comunidade249 e razões 

investigadas no âmbito das finanças comportamentais250. Todavia, na medida em que a presente 

modalidade de crowdfunding busca recursos da poupança popular no mercado de capitais, 

assumir-se-á como pressuposto que há expectativa do investidor em relação ao êxito do 

empreendimento e à obtenção de ganhos financeiros decorrentes do investimento. 

   Conforme mencionado, a regulamentação aplicável não veicula restrições subjetivas em 

relação aos potenciais investidores do crowdfunding de investimento. Entretanto, em se 

tratando de investimento por parte de pessoa jurídica ou de fundos de investimento251 – mais 

                                                 

 
249 A dissertação de Mônica de Carvalho Penido Monteiro, para a obtenção do título de mestre em administração 

pública e de empresas junto à Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro, em 2014, buscou “[...] aprofundar o 
entendimento sobre as motivações dos participantes de crowdfunding baseado em recompensa no Brasil [...]” 
(MONTEIRO, 2014, p. 101) – modalidade de crowdfunding distinta, portanto, da ora investigada. Entretanto, 
destaque-se dentre as conclusões, que assim como no crowdfunding de investimento, há a presença relevante dos 
amigos e familiares do empreendedor dente os apoiadores de campanhas de crowdfunding de recompensa. De 
acordo com a autora: “Foram validados os resultados anteriores (GERBER e HUI, 2014), que apoiadores 
participaram de crowdfunding para ajudar os outros (principalmente amigos e familiares), apoiar uma causa, 
para receber recompensas e para fazer parte de uma comunidade, porém com algumas ressalvas quanto a 
última motivação. Nossa pesquisa qualitativa refinou substancialmente a nossa compreensão do que motiva 
apoiadores a participar de crowdfunding, incluindo a importância da divulgação dos projetos por meio das redes 
sociais e a questão da confiança e qualidade como aspectos relevantes para os participantes. São poucas as 
pessoas, com base nas entrevistas, que usam o crowdfunding como ferramenta para viabilizar projetos de pessoas 
desconhecidas de fato. No Brasil, este comportamento colaborativo parece ainda estar circunscrito ao círculo 
íntimo de cada apoiador de projetos de crowdfunding. No entanto, quando perguntados sobre o que acham desse 
modelo, todos enaltecem o poder do modelo em engajar pessoas para a concretização de sonhos de pessoas que 
não conhecem. [...].” (MONTEIRO, 2014, p. 101, destaques da autora). 

250 De forma bastante objetiva, temos que a economia comportamental, influenciada pela psicologia e pela 
sociologia, fundamenta as finanças comportamentais (THALER, 2016, p. 3; RICCIARDI; SIMON, 2000, p. 1-
7). As finanças comportamentais se contrapõem a teoria financeira tradicional, ao assumir que o comportamento 
dos agentes financeiros nem sempre seria homogêneo e perfeitamente racional na tomada de decisão, o que 
afronta a hipótese de maximização da utilidade esperada de seu bem-estar (BARBERIS; THALER, 2002, p. 2-
3; RICCIARDI; SIMON, 2000, p. 1; HALFED; TORRES, 2001, p. 64-65). Nesta linha de raciocínio, para os 
economistas financeiros filiados a esta abordagem comportamental, a escolha do portfólio pelo investidor não 
seria necessariamente determinada em razão ao risco do investimento, mas em crenças e comportamentos 
vinculados, por exemplo, a (i) exageros em relação ao otimismo e a confiança, o que leva as pessoas a acreditarem 
que elas estão menos sujeitas ao risco que realmente estão (THALER, 2016, p. 17; RICCIARDI; SIMON, 2000, 
p. 3; HALFED; TORRES, 2001, p. 67-68); (ii) aversão à perda, de sorte que as pessoas têm mais desprazer em 
relação à perdas do que em relação à ganhos equivalentes (RICCIARDI; SIMON, 2000, p. 5; HALFED; 
TORRES, 2001, p. 65-67); e (iii) julgamento de probabilidades em condições de incerteza não necessariamente 
baseado em autocontrole, mas em preconceitos, um valor inicial (ancoragem), preferências, intuições, opiniões, 
etc. (THALER, 2016, p. 3-17; RICCIARDI; SIMON, 2000, p. 5). Para uma visão acerca do desenvolvimento e 
das tendências em economia comportamental, bem como da sua relação com o mercado financeiro, sugere-se a 
leitura do artigo Behavioral Economics: Past, Present and Future, de Richard H. Thaler (2016, p. 1-77). 

251 Os fundos de investimento “[...] organizam-se, juridicamente, sob a forma de condomínio, sem personalidade 
jurídica, constituindo uma comunhão de recursos destinado à aplicação em carteiras compostas pelos mais 
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especificamente, Fundo de Investimento em Participação (FIP)252, que parece ser a modalidade 

fundo mais adequada ao investimento em startups253  – sugere-se que o ideal seria o 

investimento por meio de rodadas privadas, por viabilizar a análise mais aprofundada da 

investida254 para aporte de capital de montante mais significativo, mediante a negociação de 

cláusulas e condições proporcionalmente mais protetivas e compatíveis ao volume do 

                                                 

 

diversos ativos financeiros, como títulos da dívida pública, ações, debêntures e outros títulos ou contratos 
existentes no mercado” (EIZIRIK et al., 2011, p. 82-83). O fundo é criado e o seu regulamento, com a definição 
da política de investimento, é instituído pelo seu administrador; a captação de recursos para o seu patrimônio se 
dá, em regra, por meio da subscrição e integralização de cotas. As cotas representam frações ideais de seu 
patrimônio e conferem direitos e obrigações aos cotistas. A classificação dos fundos de investimento se dá de 
acordo com as características dos ativos que compõem a sua carteira. A maior parte dos fundos (v.g., de renda 
fixa, de ações, cambiais e fundo multimercado) está sujeito à incidência da Instrução CVM nº 555, de 17 de 
dezembro de 2014. Os demais fundos, denominados fundos de investimento estruturados, estão sujeitos à 
incidência de regulamentação específica por parte da CVM, figurando dentre eles: os fundos de investimento 
imobiliário, os fundos de investimento em direitos creditórios, os fundos de financiamento da indústria 
cinematográfica e os fundos de investimento em participação.  

252 Os FIP são regulamentados pela CVM por meio da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016 (ICVM 
578). Conforme conceito veiculado por pelo do “caput” do art. 5º da ICVM 578, “[o] FIP, constituído sob a forma 
de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinada à aquisição de ações, bônus de subscrição, 
debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de 
companhias, abertas ou fechadas, bem como títulos e valores mobiliários representativos de participação em 
sociedades limitadas, que deve participar do processo decisório da sociedade investida, com efetiva influência na 
definição de sua política estratégica e na sua gestão.” De acordo com o art. 14 da ICVM 578, os FIP devem ser 
classificados nas seguintes categorias, quanto à composição de suas carteiras: i) Capital Semente; ii) Empresas 
Emergentes; iii) Infraestrutura (FIP-IE); iv) Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento & 
Inovação (FIP-PD&I); e v) Multiestratégia. O FIP – Multiestratégia corresponde aquele que não se enquadra nas 
demais categorias de FIP e admite o investimento em distintos portes e tipos de sociedades do rol de ativos alvo 
dos FIP. Registre-se, ainda, que a ICVM 578 extinguiu os Fundos de Investimento em Cotas de FIP (FIC-FIP), 
na medida em que todos os FIP passaram a ter a possibilidade de investimento em cotas de FIP, bem como os 
Fundos de Investimento em Empresas Emergentes (FIEE). 

253 Conforme posicionamento da CVM, por meio do Relatório de Análise SDM: Audiência Pública SDM nº 
05/2015 – Processo CVM RJ-2012-10107, de 30 de agosto de 2016, que tratou dos comentários ao texto que 
resultou na ICVM 578, a permissão para que determinadas categorias de FIP possam investir também em 
sociedades limitadas “[...] tem como finalidade o desenvolvimento de startups e empreendedores de pequeno 
porte em diferentes segmentos de negócios” (CVM, 2016b, p. 12), bem como que “[...] o objetivo do FIP – 
Capital Semente é o de investir em empresas startups” (CVM, 2016b, p. 37). O FIP da categoria Capital Semente, 
(i) tem dentre os seus ativos-alvo o investimento em companhias ou as sociedades limitadas com receita bruta de 
até R$ 16 milhões apurada no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do fundo, sem que 
tenha apresentado receita superior a esse limite nos últimos três exercícios sociais (art. 5º, § 2º, da ICVM 578); 
(ii)  estão dispensadas de seguir as práticas de governança de que trata o art. 8º da ICVM 578 (incisos I e II do 
art. 15 da ICVM 578). Sem prejuízo da possibilidade de investimento em tais sociedades por FIP – Capital 
Semente, há possibilidade de investimento por parte de FIP – Empresas Emergentes e FIP – Multiestratégia. O 
FIP – Empresas Emergentes também poderem investir em sociedades com receita bruta anual até R$ 300 milhões, 
sem prejuízo de outras disposições.  

254 Conforme registra Mariana Conti Craveiro (2013, p. 93), “[...] antes de decidir pelo investimento, o fundo 
realiza acurada análise das projeções de rentabilidade de determinada sociedade-alvo e as medidas que devem 
ser tomadas para que ela se desenvolva a ponto de propiciar a valorização desejada no momento de liquidação 
do investimento.”  
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investimento255. A alternativa apontada parece ser mais adequada do que sugerir que os 

investidores organizados sob a forma de fundos de investimento ou o investidor pessoa jurídica 

venham a se misturar a uma multidão de pequenos investidores pulverizados do 

crowdfunding256. 

  Não suficiente, no que concerne aos fundos de investimento, as empresas investidas do 

crowdfunding de investimento “[...] nem sempre estão aptas a captar recursos dos fundos de 

venture capital e private equity” (SDM; SOI; CVM, 2016, p. 28).  

 Agregue-se, ainda, que, em regra, o FIP deve participar do processo decisório da 

sociedade investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua 

gestão257. Os instrumentos para o exercício da sua influência na sociedade são aqueles indicados 

no art. 6º da ICVM 578258. Sendo assim, ainda que determinadas categorias de FIP possam vir 

a ter como ativo alvo determinada startup elegível para captar por meio do crowdfunding de 

investimento, dada a obrigatoriedade de exercer efetiva influência na sociedade investida – o 

investimento de FIP por meio de crowdfunding não parece se revelar o mais adequado. 

                                                 

 
255 São exemplos de cláusulas que tendem a estar presentes nos instrumentos do ecossistema empreendedor as 

cláusulas de lock-up, de non-compete, tag along, drag along, de preferência, de primeira oferta. Sobre o tema, 
ver a seção 6.6. 

256 Há que se observar, ainda, que em se tratando de sociedade investida optante pelo Simples Nacional, tal pessoa 
jurídica não poderia se beneficiar mais do tratamento jurídico diferenciado (art. 3º, § 4º, I, da Lei Complementar 
nº 123/2006) – o que poderia não se alinhar à estratégia de bootstraping, caso do seu capital viesse a participar 
outra pessoa jurídica.  

257 Conforme a segunda parte do “caput” do art. 5º da ICVM 578. O requisito de efetiva influência na definição da 
política estratégica e na gestão das sociedades investidas não se aplica ao investimento em companhias investidas 
listadas em segmento especial de negociação de valores mobiliários, instituído por bolsa de valores ou por 
entidade do mercado de balcão organizado, voltado ao mercado de acesso, que assegure, por meio de vínculo 
contratual, padrões de governança corporativa mais estritos que os exigidos por lei, desde que corresponda a até 
35% do capital subscrito do fundo (art. 7º da ICVM 578). 

258 “Art. 6º  A participação do fundo no processo decisório da sociedade investida pode ocorrer:  I – pela detenção 
de ações que integrem o respectivo bloco de controle; II – pela celebração de acordo de acionistas; ou III – pela 
celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de outro procedimento que assegure ao 
fundo efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, inclusive por meio da indicação 
de membros do conselho de administração. Parágrafo único.  Fica dispensada a participação do fundo no processo 
decisório da sociedade investida quando: I – o investimento do fundo na sociedade for reduzido a menos da 
metade do percentual originalmente investido e passe a representar parcela inferior a 15% do capital social da 
investida; ou II – o valor contábil do investimento tenha sido reduzido a zero e haja deliberação dos cotistas 
reunidos em assembleia geral mediante aprovação da maioria das cotas subscritas presentes, caso o regulamento 
não estipule um quórum mais elevado.” (Destacou-se). 
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  Prosseguindo, considerando que o crowdfunding de investimento é um mecanismo de 

financiamento de capital de risco, deixa-se de contemplar como potenciais investidores 

entidades isentas e imunes, em razão do distanciamento entre o escopo de tais entidades em 

relação ao alto nível de risco inerente ao investimento em startups. 

 Também houve a opção de não incluir neste trabalho o investimento por parte de não 

residentes. Isso porque, em que pese o potencial de atingimento de potenciais investidores 

dispersos em outros países por meio da Internet, parece ser remota a possibilidade de efetivo 

investimento estrangeiro por meio plataforma brasileira de crowdfunding, em oferta divulgada 

em idioma português259, por investidor sem inscrição no CPF ou CNPJ. 

  Pelas razões expostas, será adotado como pressuposto no presente trabalho que o 

investimento por meio do crowdfunding de investimento se dará por pessoa física residente no 

Brasil.  

 

4.3.1 Investidor-anjo 

 

   O investidor-anjo, sob o enfoque do ecossistema do capital empreendedor, é o investidor 

pessoa física experimentado, disposto a investir em startups. Os investidores-anjo fornecem, 

“[...] além do capital financeiro, mentoria e networking qualificado” (COELHO; GARRIDO, 

2016, p. 116), o que potencializa a possibilidade de êxito do empreendimento. De acordo com 

a literatura, tende a ser o “[...] divisor de águas não somente financeiro, mas intelectual através 

de mentoria, necessário para que o projeto escale” (COELHO; GARRIDO, 2016, p. 129). 

 As primeiras rodadas de investimentos em startups geralmente são obtidas junto a 

investidores-anjo (BERK; DE MAZO apud MARQUES, 2015, p. 38), de forma privada, com 

o intuito de  

 

[...] suprir a necessidade de recursos em dose suficiente para levar a empresa nascente 
ao patamar de desenvolvimento que possibilite seu crescimento autossustentado, 

                                                 

 
259 As “informações essenciais acerca da oferta pública” devem ser publicadas em idioma português, conforme 

prevê o “caput” do art. 8º da ICVM 588. 
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levando o negócio a um ponto em que ele se transforme mais atrativo a um fundo de 
venture capital. (BOTELHO et al., 2016 apud AMEDOMAR, 2015, p. 68). 

 

   Os investidores-anjo tendem a se organizarem em  

 

[...] associações, grupos ou redes de indivíduos que possuem interesses equivalentes, 
com o objetivo de diluir riscos, potencializar sua capacidade de atuação, expandir suas 
áreas de conhecimento e maximizar o retorno potencial de seus investimentos. 
(AMEDOMAR, 2015, p. 69). 

 

 As similitudes e diferenças entre o investimento-anjo e o venture capital (capital 

empreendedor) são destacadas por José Virgílio Lopes Enei (2011, p. 727-728) no excerto 

abaixo transcrito, de acordo com o qual é necessário 

 

[...] distinguir os veículos de venture capital dos chamados ‘anjos’ (angels), que 
também ocupam esse mesmo nicho de empresas em fase inicial de desenvolvimento. 
A distinção reside no fato de que os anjos, em geral pessoas com fortuna própria, 
agindo isoladamente ou em clubes de investimento, investem seus próprios recursos, 
enquanto o representante do venture capital é, em geral, administrador profissional de 
um fundo (ou o general partner de uma limited partnership) que capta recursos de 
terceiros (investidores institucionais) para aplicá-los em empresas que estejam em 
fase de desenvolvimento consistente com seu foco. Essa diferença é importante, pois 
pode explicar comportamentos e práticas diferenciadas entre anjos e investidores de 
venture capital. Por exemplo, porque investem recursos próprios, os anjos podem ter 
menor disposição para assumir certos riscos em comparação aos veículos de venture 
capital. Precisamente por tal razão, embora mais seguros, os investimentos realizados 
pelos anjos podem ter menor potencial de lucratividade. 

 

  Sem prejuízo do conceito difundido no ecossistema de capital empreendedor e na 

literatura, foi criado por meio da Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, o 

“contrato de participação” celebrado entre o investidor-anjo e a microempresa ou 

empresa de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar nº 123/2006. O que importa 

elucidar neste momento é que o investidor-anjo, para fins de investimento por meio do 

contrato de participação de que trata a Lei Complementar nº 155/2016, poderá ser pessoa 
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física, pessoa jurídica ou fundo de investimento260, sem necessidade de exposição prévia 

ao mercado. 

  O aporte por meio de “contrato de participação” pode se dar em favor de qualquer 

microempresa ou empresa de pequeno porte, independentemente do seu tempo de criação, 

desde que os recursos captados sejam empregados em atividades de inovação e investimentos 

produtivos. A atividade constitutiva do objeto social deve ser exercida unicamente por sócios 

regulares, em seu nome individual e sob sua exclusiva responsabilidade261.  

  Determina a legislação aplicável que o investidor-anjo: i) fará “aporte de capital, que 

não integrará o capital social da empresa”262; ii) não será considerado sócio, nem terá qualquer 

direito à gerência ou voto na administração da empresa263; iii) 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” 264 – isto é, o dispositivo legal que 

fundamenta a desconsideração da pessoa jurídica no âmbito civil/empresarial. A opção 

legislativa denota o intuito de proteger o patrimônio pessoal dos investidores diante de 

insucesso do empreendimento, mas a efetividade da medida dependerá do entendimento que 

virá a se formar na esfera judicial265.  

  Observe-se que o investidor-anjo – seja aquele assim identificado no ecossistema 

empreendedor, ou aquele definido como tal por meio da Lei Complementar nº 155/2016 – pode 

investir em startups por meio de rodadas privadas ou do crowdfunding de investimento.  

 

                                                 

 
260 § 2o do art. 61-A e art. 61-D, ambos da Lei Complementar nº 123/2006, com redação conferida pela Lei 

Complementar nº 155/2016. 
261 § 3o do art. 61-A da Lei Complementar nº 155/2016. 
262 “Caput” do art. 61-A da Lei Complementar nº 155/2016. 
263 Inciso I do § 4o do art. 61-A da Lei Complementar nº 155/2016. 
264 Inciso II do § 4o do art. 61-A da Lei Complementar nº 155/2016. 
265 Conforme verificou-se anteriormente, a desconsideração da pessoa jurídica não se dá apenas na esfera 

civil/empresarial. 
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4.3.2 Investidor líder 

 

 O “investidor líder” corresponde à pessoa natural ou jurídica com (i) comprovada 

experiência na liderança de rodadas de investimento ou com a realização de investimentos 

pessoais em sociedades empresárias de pequeno porte – v.g., investidores qualificados, 

investidores-anjo266, aceleradoras267 e outros participantes do ecossistema empreendedor; (ii) 

autorizada a liderar sindicato de investimento268. 

  De acordo com a ICVM 588, a sua participação é admitida nas ofertas de crowdfunding 

de investimento “com vistas a reduzir a assimetria informacional entre emissores e 

investidores”269.  

  Relata a CVM (2016a, p. 16-17), em síntese, que, de acordo com a experiência 

internacional, o investidor que lidera o sindicato de investimento participativo compartilha seu 

conhecimento da startup e as diligências que realizou, o que tem o potencial de reduzir a 

assimetria informacional entre ofertante e investidor; costuma participar da organização da 

rodada de investimento e do dia a dia da startup, fazendo jus a uma taxa de desempenho (“taxa 

                                                 

 
266 Em livre versão para idioma português, de acordo com infoDev do Banco Mundial (2013, p. 9), que “[...] os 

investidores-anjo mais ativos podem ampliar o fluxo de negócios para um público mais amplo, além de contribuir 
com a análise mais eficiente das diversas oportunidades de investimento.” Prossegue, esclarecendo que “[...] ao 
permitir que o capital seja agrupado eficientemente em torno de empresários credíveis, esta prática pode 
contribuir viabilizar o acesso de diferentes estruturas de venture capital para um grande número de potenciais 
investidores.” (INFODEV; BANCO MUNDIAL, 2013, p. 9). Originalmente constou: “This may influence more 
active angel investors and open up deal flow to a much wider audience that can more efficiently review broader 
investment opportunities. By allowing capital to be efficiently pooled around credible entrepreneurs, it may 
provide different venture capital structures that reach larger numbers of potential investors.” 

267 As aceleradoras são “[...] empresas que visam potencializar o crescimento de projetos inovadores, selecionados 
mediante programas de aceleração criados na forma de concurso, hipótese em que são selecionadas as startups 
com a maior perspectiva de sucesso.” (GARRIDO; COELHO, 2016, p. 132). 

268 De acordo com o inciso VI do art. 2º, VI da ICVM 588. Para autorização da liderança do sindicato de 
investimento participativo, “[o] investidor líder deve divulgar sua experiência prévia na liderança de rodadas de 
investimento ou com a realização de investimentos pessoais em sociedades empresárias de pequeno porte, 
incluindo o percentual de sua participação e os resultados auferidos” (§ 2º do art. 35 da ICVM 588), devendo ser 
listadas dentre as informações essenciais acerca da oferta divulgada aos potenciais investidores, dentre outras 
informações acerca do investidor, “[...] as sociedades empresárias de pequeno porte nas quais já realizou 
investimentos, o percentual de sua participação e os resultados positivos e negativos já auferidos.” (item 10, 
alínea “h”, Seção 4, do Anexo 8 da ICVM 588). Devem ser atendidos, ainda, outros requisitos, tais como os 
previstos no art. 36 da ICVM 588. 

269 “Caput” do art. 35 da ICVM 588. 
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de performance”), o que alavanca os seus ganhos; e contribui para que o empreendedor não 

precise lidar com inúmeros investidores, se relacionando apenas com o líder do sindicato. Caso 

o desempenho da empresa investida seja ruim, o investidor líder é penalizado na sua reputação 

e financeiramente. Tal arranjo alinha os interesses das partes intervenientes, em relação ao êxito 

do negócio. 

  Essa parece ser a razão de a ICVM 588 determinar que o investidor líder deve “[...] 

apresentar sua tese de investimento pessoal expondo as justificativas para a escolha da 

sociedade empresária de pequeno porte de modo a auxiliar os investidores no processo de 

decisão de investimento”270. 

  É facultada a atuação do investidor-líder junto à empresa investida “[...] aplicando os 

seus conhecimentos, experiência e rede de relacionamentos visando aumentar as chances de 

sucesso da sociedade” e como interlocutor junto ao sindicato de investimento participativo, 

intervindo de forma alinhada com os interesses do sindicato271, sendo admitido o pagamento de 

remuneração pelos investidores apoiadores ao investidor líder em função do retorno dos valores 

mobiliários adquiridos272 

 O investimento com recursos próprios do investidor líder na empresa investida deve ser 

de, pelo menos, 5% do valor alvo mínimo da captação e nos mesmos termos dos demais 

investidores apoiadores do sindicato273.  

 

4.3.3 Sindicato de investimento participativo 

 

                                                 

 
270 § 1º do art. 35 da ICVM 588. 
271 Conforme, respectivamente, os incisos I e II do § 3º do art. 35 da ICVM 588. 
272 Inciso I do art. 37 da ICVM 588. Conforme mencionado na seção 4.2., a taxa de desempenho também pode ser 

cobrada pela plataforma. Prevê o § 4º do art. 35 da ICVM 588 o seguinte: “§ 4º Admite-se o pagamento de taxa 
de desempenho devida pelos investidores apoiadores ao investidor líder e à plataforma, inclusive por meio de 
valores mobiliários emitidos pela sociedade empresária de pequeno porte.” 

273 Inciso II do art. 36 da ICVM 588. 
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 Nas ofertas de crowdfunding de investimento é facultada a organização de investidores 

por meio de sindicato de investimento participativo (“sindicato”). O sindicato corresponde ao 

“[...] grupo de investidores vinculados a um investidor líder (‘investidores apoiadores’) e 

reunido com a finalidade de realizar investimentos em sociedades empresárias de pequeno 

porte, sendo facultativa a constituição de veículo de investimento” para participar das ofertas 

de crowdfunding de investimento274. 

  A proposta inicial de regulação da CVM previa a necessidade de constituição de 

sociedade de propósito específico (SPE), organizada sob a forma de uma sociedade empresária. 

Diante do fato de que tal exigência poderia impedir estruturas mais econômicas, tais como as 

das sociedades em conta de participação (CVM, 2017a, p. 144-147275; RIZZO, 2016, p. 2), a 

CVM alterou a sua proposta e, por meio da ICVM 588, tornou facultativa a constituição de 

veículo de investimento276.  

  Entretanto, caso constituído o veículo, devem ser observadas determinadas regras para 

a sua atuação, tais como: restrição do uso do veículo para apenas uma oferta pública; tratamento 

equitativo para todos os investidores apoiadores; regras de governança que permitam a 

participação dos investidores apoiadores na hipótese de deliberações referentes à empresa 

investida ou aos valores mobiliários; na hipótese de conversão ou alienação do investimento 

realizado pelo veículo, garantia aos investidores apoiadores, individualmente, o direito de 

escolher receber os valores mobiliários ou os recursos recebidos pelo veículo, exceto pela 

parcela correspondente à taxa de desempenho devida ao investidor líder e à plataforma, se for 

o caso277. 

                                                 

 
274 Art. 2º, V, da ICVM 588. 
275 Segundo o Relatório de Análise SDM nº 06/2016 (CVM, 2017a, p. 146): “A CVM considerou pertinentes as 

críticas dos participantes em relação ao modelo de estruturação dos sindicatos por meio de SPE, que seria 
demasiadamente prescritivo e teria ineficiências que limitariam sua utilização na prática. Desse modo, optou pela 
flexibilização e simplificação do modelo proposto, conforme explicado nos itens anteriores. Ainda assim, vale 
ressaltar que a utilização de SCP pode, em tese, majorar os riscos a que estão sujeitos os investidores apoiadores, 
principalmente em razão da inexistência de segregação patrimonial efetiva entre o patrimônio do sócio ostensivo 
e da própria sociedade.” 

276 “Caput” do art. 33 da ICVM 588. 
277 Incisos I, IV, V e VI do art. 33 da ICVM 588. 
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 Para subsidiar a decisão dos investidores acerca da oferta, tanto na hipótese de o 

investimento ser individual, como por meio do sindicato278, deve constar dos documentos 

disponibilizados pela plataforma, dentre outras coisas, a forma de funcionamento do sindicato, 

incluindo a possibilidade de investimento indireto na sociedade empresária de pequeno porte, 

por meio da utilização de estrutura de veículo de investimento, com indicação dos custos 

adicionais de sua estruturação279, bem como a tributação aplicável aos investidores, em caso de 

obtenção de retorno no investimento. 

  A utilização de veículo não interfere nos limites de investimento280, de sorte que, para 

fins da regulação do mercado de capitais, os investimentos por meio do sindicato devem ser 

considerados como se o investidor estivesse investindo individualmente281. 

  Observe-se que a previsão normativa de uso do sindicato em ofertas de crowdfunding 

de investimento no nosso sistema jurídico é bastante recente, tendo ocorrido em 14 de julho de 

2017, com a entrada em vigor da ICVM 588282.  

Em pesquisa em plataformas de crowdfunding de investimento brasileiras283, foram 

identificadas apenas na plataforma Kria – anteriormente identificada como Broota – ofertas 

com a participação de sindicado. Dentre elas, 2 contavam com sindicato sem a constituição de 

veículo de investimento284 e 7 contavam com a presença de sindicato, sendo o veículo utilizado 

aquele preferido por parte significativa dos participantes do mercado na Audiência Pública 

SDM nº 06/2016 (CVM, 2017a, p. 144-146): a sociedade em conta de participação (SCP)285. 

                                                 

 
278 Seção 9 do Anexo 8 da ICVM 588. 
279 Inciso III do art. 33 da ICVM 588. 
280 § 5º do art. 2º da ICVM 588. 
281 § 6º do art. 2º da ICVM 588. 
282 A ICVM entrou em vigor na data da sua publicação, de acordo com o seu art. 52, que se deu no Diário Oficial 

da União, de 14 de julho de 2017. 
283 Período compreendido entre 14 jul. 2017, data da entrada em vigor da ICVM 588, e 31 mar. 2018. 
284 Conforme constou da Seção 4 das respectivas “informações essenciais sobre a oferta pública” o investimento 

se daria direto na emissora nas ofertas públicas da “Mais 60 Saúde” (KRIA; MAIS 60 SAÚDE, 2017, p. 4) e da 
“Resale” (KRIA; RESALE, 2018, p. 4).  

285 Quando da realização deste trabalho, foram identificadas as seguintes ofertas públicas, todas realizadas por 
meio da plataforma Kria, que, nos termos da Seção 4 das respectivas “informações essenciais sobre a oferta 
pública”, contaram com sindicato organizado sob a forma de SCP: “Zebra” (KRIA; ZEBRA, 2017, p. 4); 
“Cervejaria Leuven” (KRIA; CERVEJARIA LEUVEN, 2017, p. 3); “Phosfato” (KRIA; PHOSFATO, 2017, p. 
2); “Cabeed” (KRIA; CABEED, 2017, p. 5); “Nosso Sangue” (KRIA; NOSSO SANGUE, 2017, p. 4);  “Joaquina 
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 A SCP é disciplinada por meio dos artigos 991 a 996 do Código Civil. De acordo com 

a legislação civil, a SCP é uma espécie de “sociedade”286, mas sem “personalidade jurídica”287. 

  Na seara doutrinária, há entendimento tanto no sentido de que estamos diante de uma 

sociedade “sui generis” ou imperfeita (ALMEIDA, 2016, p. 146; COSTA, 2004, p. 97 apud 

WALD, 2016, p. 72); como na linha de que o contrato relativo à SCP não representaria um 

“contrato de sociedade”, mas de um “contrato de investimento” (EIZIRIK, 2015, p. 65; 

COELHO, 2012, v. 2, p. 513) ou, ainda, um “contrato de participação” (EIZIRIK, 2015, p. 67; 

BORBA, 2012, p. 115)288. Apontada a discussão acerca da natureza jurídica e da natureza 

jurídica da SCP, assume-se posicionamento no sentido de que a SCP não é uma sociedade, na 

medida em que não possui características típicas das sociedades – quais sejam, personalização 

e patrimônio próprio –, mas uma modalidade contratual (EIZIRIK, 2015, p. 65; BORBA, 2012, 

p. 113; COELHO, 2012, v. 2, p. 513). Explicar-se-á. 

  Por meio da SCP há conjugação de recursos do sócio ostensivo (operador) e do sócio 

participante (sócio oculto) para realização de investimento de risco no interesse comum, com 

expectativa de lucro (VERÇOSA, 2010, v. 2, p. 320; COELHO, 2012, v. 2, p. 513; BORBA, 

2012, p. 114-115).  

  A atividade objeto da SCP é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome 

individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, assumindo obrigações em nome 

próprio289 – isto é, “[...] perante terceiros, figurará como se fora o único interessado nas 

respectivas operações [da SCP].” (BORBA, 2012, p. 114). 

                                                 

 

Brasil” (KRIA; JOAQUINA BRASIL, 2017, p. 4) e “Loopimóveis.com” (KRIA; LOOPIMÍVEIS.COM, 2017, 
p. 4). 

286 Topologicamente a disciplina das SCP está situada no Capítulo II – “Da Sociedade em Conta de Participação” 
do Subtítulo I – “Da Sociedade Não Personificada” do Título II – “Da Sociedade” do Livro II – “Do Direito de 
Empresa” da Parte Especial do Código Civil. 

287 “Caput” do art. 993 do Código Civil. 
288 A despeito do disposto na legislação civil, de acordo com o art. 7º do Decreto-lei nº 2.303/1986: “Art 7º 

Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do imposto de renda, as sociedades em conta de 
participação. Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como na tributação dos 
lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.” O tema 
será tratado na seção 11.4. 

289 Art. 991 do Código Civil. 
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  O sócio participante, sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios 

sociais290, obriga-se exclusivamente perante o sócio ostensivo291 – ou seja, “[...] os terceiros, 

com quem o sócio ostensivo contratou, na exploração da atividade econômica em conta de 

participação, não tem ação contra os sócios participantes.” (COELHO, 2012, v. 2, p. 513). 

 A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer 

formalidade292. Vindo a ser elaborado contrato social, ele produz efeito apenas entre os sócios. 

A eventual inscrição daquele instrumento em qualquer registro não confere personalidade 

jurídica à SCP293. 

A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio 

especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais294 – isto é: 

 

  [...]. Trata-se em verdade de um destaque de certos bens para ligá-los a certa 
finalidade, sem transferir a sua propriedade, vale dizer, tal patrimônio especial 
pertence aos sócios em condomínio e não há sociedade, que não possui capacidade 
patrimonial. Tanto é verdade que esse patrimônio especial só produz efeitos entre os 
sócios (art. 994, § 1° [do Código Civil]). (TOMAZETTE, 2011, v. 1, p. 289-290). 

 

As aplicações e os resultados devem ser lançados em conta aberta e, ao final, serão (i) 

distribuídos os lucros ou (ii) imputados os prejuízos aos sócios ostensivo e participante, 

comprometendo apenas os recursos investidos no empreendimento por meio da SCP (BORBA, 

2012, p. 114-118; JÚDICE, 2016, p. 168). 

A liquidação da SCP se dá por meio de prestação de contas entre os sócios295. Conforme 

pondera Marlon Tomazette (2011, v. 1, p. 288), “[...] [a] limitação extrema de riscos e a não-

                                                 

 
290 Parágrafo único do art. 993 do Código Civil. 
291 Art. 991 do Código Civil. Todavia, caso o sócio participante venha a tomar parte nas relações do sócio ostensivo 

com terceiros, responderá solidariamente com este pelas obrigações em que intervier (parágrafo único do art. 993 
do Código Civil). 

292 Art. 992 do Código Civil. Entretanto, alerte-se: “[...] a [sociedade em] conta de participação mantém uma faixa 
fronteiriça com a sociedade em comum. Não havendo contrato escrito nem arquivamento no Registro de 
Empresas [ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, se for o caso], corre o participante o risco de ser confundido 
com o sócio de uma sociedade em comum, do que resultaria a sua responsabilidade ilimitada.” (BORBA, 2012, 
p. 115). 

293 “Caput” do art. 993 do Código Civil. 
294 “Caput” do art. 994 do Código Civil. 
295 Art. 996 do Código Civil. 
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vinculação de sócio participante é que tornam a sociedade em conta de participação uma forma 

societária extremamente interessante, sobretudo como uma forma de captação de recursos”.  

 Nesse contexto, para fins deste trabalho, será considerado que o investimento por meio 

de sindicato em oferta de crowdfunding de valores mobiliários pode vir a ser efetuado de forma 

(i) direta ou (ii) por meio de veículo constituído sob a forma de uma SCP.  
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5 O FINANCIAMENTO EMPRESARIAL NA PERSPECTIVA DA INV ESTIDA E DO 

INVESTIDOR 

 

 A presente seção tratará, inicialmente, do financiamento empresarial na perspectiva da 

empresa investida, quanto à origem do capital e instrumentos financeiros passíveis de serem 

ofertados para a captação de capital de terceiros. 

  Na sequência, o financiamento empresarial será abordado na perspectiva do investidor, 

cujos investimentos poderão ser de renda fixa ou variável – sem prejuízo da possibilidade de 

conversão do instrumento em modalidade distinta da originalmente investida. 

  Os conceitos fixados nas seções 5.1. e 5.2 a seguir são relevantes para situar o 

crowdfunding de investimento na perspectiva da investida e do investidor na seção 5.3. 

  Os conceitos desenvolvidos a seguir são relevantes, ainda, para a devida compreensão 

de como se opera a tributação nos mercados financeiro e de capitais, na medida em que o 

sistema jurídico brasileiro confere tratamento diferenciado entre aplicações financeiras de renda 

fixa e de renda variável, conforme se verá mais detidamente na seção 10. 

 

5.1 Financiamento empresarial na perspectiva da empresa investida 

 

5.1.1 Financiamento empresarial quanto à origem do capital – recursos internos e externos 

 

 Na perspectiva da empresa, o financiamento das suas atividades pode se dar com 

recursos (i) internos, gerados pela própria empresa (ex.: reinvestimento dos lucros retidos na 

própria sociedade e desmobilização de ativos) e/ou (ii) externos, que podem ser provenientes 

de (ii.i) capital próprio (ex.: capital social) ou de (ii.ii) capital terceiros (ex.: mútuos obtidos 

junto ao sistema financeiro, por meio de empréstimo bancário; ou, ainda, mútuos contraídos 

por meio da emissão de títulos de dívida, objeto de oferta pública ou privada) (PINHEIRO, 

Juliano, 2009, p. 178; YAZBEK, 2009, p. 88). 
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 Partindo das premissas de que as startups são empresas embrionárias ou constituídas há 

pouco tempo, possivelmente com insuficiência e/ou ausência de operações, receitas e garantias, 

infere-se que, nesta etapa de desenvolvimento empresarial (i) a alternativa do financiamento 

interno, com recursos gerados pelo próprio empreendimento, resta afastada; e, (ii) o 

financiamento externo, mediante a obtenção de empréstimo bancário, pode restar dificultado 

ou inviabilizado. 

 

5.1.1.1 Instrumentos financeiros para o financiamento empresarial com recursos externos – 

capital, dívida e híbridos 

 

 O financiamento empresarial com recursos externos pode ser instrumentalizado296, 

por exemplo, por meio de contrato, título de crédito ou valor mobiliário e classificado como 

instrumento financeiro297 (i) de capital; (ii) de dívida; ou (iii) híbrido. De forma bastante 

objetiva e para fins deste trabalho, tratar-se-á das características destes instrumentos. 

  O instrumento financeiro de capital (equity) – também denominado “instrumento 

patrimonial” – representa uma participação societária e a remuneração do investidor se dá 

mediante a distribuição dos lucros sociais298– isto é, “os investidores financiam a atividade 

                                                 

 
296 O termo “instrumentalizado” ora é empregado no sentido de “documentado”, “formalizado”. Segundo De 

Plácido e Silva (1996), dentre as acepções jurídicas do vocábulo “instrumento”: “[...] Segundo as circunstâncias, 
revela documento ou mostra os autos. Ambos dizem-se instrumentos. E, neste sentido, instrumentar significa 
escrever o contrato, elaborar a escritura ou formar os autos. [...]. Nesta razão, na compreensão jurídica, todo 
escrito é um instrumento. Assim, é tomado na equivalência de documento. E, na verdade, a função primária e 
fundamental do instrumento é fixar, por escrito, alguma coisa, para documentá-la. [...].” 

297 Na esfera contábil, de acordo com o item 11 do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis 39, “[...] instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a 
entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade.” 

298 Conforme esclarece Fábio Konder Comparato (1990a, p. 151-152): “[...] o objetivo específico do contrato de 
sociedade [mercantil] é, sempre, a produção e a partilha de lucros entre os sócios; ou melhor, a distribuição dos 
lucros sociais. [...] os lucros sociais não constituem um resultado necessário da atividade empresarial, mas 
puramente aleatório. Nesse sentido, diz-se que a noção de risco é inerente a toda a atividade de empresa. Afirmar 
essa obviedade não significa, porém, reconhecer que a sociedade faz parte do gênero contrato aleatório. 
Exatamente por essa categoria contratual diz respeito a uma relação de intercâmbio de prestações, ela não se 
aplica à sociedade, que é contrato plurilateral [...]. Objeto do contrato social é a atividade empresarial em si 
mesma, não os resultados dessa atividade. Ora, a aleatoriedade dos contratos é ligada ao seu objeto – que são as 
prestações das partes –, não à sua causa. [...] [C]omo definir a posição jurídica dos sócios no tocante aos lucros 
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empresarial pela aquisição de uma participação, assumindo também os riscos do negócio” 

(LIBONATTI apud YAZBEK, 2009, p. 88); em regra299, tem vida infinita (DAMODARAN, 

2004, p. 399)300. São exemplos de instrumentos financeiros de capital as ações emitidas por 

companhias e cotas representativas de participação em sociedades limitadas que distribuem 

seus lucros sociais, respectivamente, sob a forma de dividendos301 302 ou lucros303. 

 O instrumento financeiro de dívida (debt) é representativo de um direito de crédito 

do investidor e a sua remuneração se dá mediante o pagamento de juros sobre o principal em 

momento pré-determinado. Tradicionalmente, vencem em data previamente estipulada 

(DAMODARAN, 2004, p. 399) – ou seja, há o investimento em um “título de dívida” ou 

“obrigações”, de forma que “[...] o aporte se dá sob a forma de relação de crédito, ficado o 

investidor como credor da sociedade [...]” (LIBONATTI apud YAZBEK, 2009, p. 88). São 

exemplos de instrumentos financeiros de dívida típicos os valores mobiliários representativos 

de direito de crédito perante a emissora, tais como as notas promissórias comerciais e as 

debêntures. 

                                                 

 

sociais? Essa posição varia, conforme o estádio em que se encontra a produção de lucros, no patrimônio social. 
Numa primeira fase, os lucros ainda não foram produzidos, mas podem sê-lo. Num segundo estádio, os lucros já 
surgiram no patrimônio social, como excedente positivo no balanço de ingressos e dispêndios, mas ainda não se 
deliberou a sua distribuição entre os sócios. Finalmente, numa última análise, há houve deliberação social no 
sentido de se distribuírem entre os sócios os lucros apurados.” 

299 Seria exceção, por exemplo, a ação resgatável, que será tratada na seção 6.1. 
300 Conforme enfatiza Otavio Yazbek (2016, p. 386), ao tratar especificamente de ações, a distribuição de 

dividendos “não reduz a participação societária”; o que se distribui é o lucro, que corresponde a um “excedente 
em relação ao capital originalmente investido.” 

301 “De acordo com uma análise recente da matéria, o dividendo: ‘[n]ada mais é do que a parcela efetivamente 
distribuída aos acionistas ao final do processamento do lucro social. É um dos frutos do investimento na 
sociedade, recebido periodicamente pelo sócio, em dinheiro ou bens, com fundamento no direito essencial de 
participação nos lucros sociais e com base nos resultados do exercício ou em outra fórmula permitida em lei, de 
acordo com sua participação societária, porém sem diminuição desta’.” (ROBERT, 2011, p. 31 apud YAZBEK, 
2016, p. 386). 

302 No que concerne especificamente às sociedades limitadas no contexto do crowdfunding de investimento, 
conforme adverte a Cartilha do Investimento Coletivo: “[...] a decisão por essa forma de captação deve ser bem 
avaliada pelos administradores e controladores da sociedade emissora, tendo em vista que a relação com 
investidores pode apresentar desafios, tanto para a sociedade em busca de recursos quanto para os sócios originais 
que idealizaram o empreendimento. Por exemplo, ao se tornarem sócios, os investidores passam a ter direitos de 
informação e de voto nas deliberações da sociedade tomadas em assembleia geral.” (JUNQUEIRA coord., 2016, 
p. 47-48). 

303 Art. 1.007 do Código Civil. Os cotistas de sociedade limitada detêm “[...] direitos eventuais de crédito contra a 
sociedade, consistente na participação dos lucros e na participação no acervo social em caso de liquidação da 
sociedade.” (TOMAZETTE, 2012, v. 1, p. 367). 
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 Para definição e distinção entre juros devidos ao credor e os lucros sociais devidos ao 

sócio/acionista neste trabalho, destaquem-se os excertos, em razão do didatismo: 

 

[...] a maior parte das dificuldades interpretativas em matéria de dividendos surge da 
persistente e difundida confusão entre dividendos e juros. Juros são frutificações de 
capital, enquanto os dividendos correspondem à partilha de lucros sociais 
distribuíveis304 . Aqueles só podem referir-se à soma do capital efetivamente 
emprestado. Estes podem ser calculados em função do critério diverso do capital 
social, e, ainda quando referidos ao capital, não representam necessariamente a sua 
frutificação, pois no cômputo dos lucros sociais incluem-se resultados oriundos de 
fatos que nada têm que ver com o capital, tais como doações, subsídios ou 
autorizações governamentais. Os juros calculam-se sobre quantia fixa (principal), em 
função do tempo decorrido. Os dividendos, embora calculados sobre quantia fixa só 
podem ser pagos com os resultados positivos obtidos na exploração empresarial305, 
resultados esses cuja variação não está ligada à fluência do tempo. (COMPARATO, 
1990b, p. 164-165, grifou-se). 
 
[...]. Os dividendos decorrem da exploração da atividade econômica de uma 
companhia, não frutificando de um capital aplicado. Os dividendos são frutos de um 
negócio de participação (ação), gerando, portanto, ao seu detentor direito de 
participação. Já os juros decorrem do capital aplicado e não derivam da exploração 
de qualquer atividade econômica. Aquele que quer receber juros realiza operação de 
crédito e, como tal, é atribuído um direito de crédito. Aquele que quer receber 
dividendos realiza operação de participação societária e, como tal, é-lhe atribuído 
direito de participação, que pode ser político (voto) e/ou econômico (dividendo). 
Portanto, os dividendos podem não ser atribuídos ao acionista, na hipótese de a 
atividade empresarial ser deficitária; os juros, por sua vez, sempre serão devidos, 
independentemente da existência de lucro societário ou não. (MOSQUERA, 2009, p. 
425, grifou-se). 

 

  Em outras palavras, mas sem destoar do exposto até o momento, para Aswath 

Damodaran a diferença entre debt e equity “[...] está na natureza dos direitos sobre os fluxos de 

caixa da empresa.” (DAMODARAN, 2004, p. 399). Em síntese, de acordo com o autor, (i) o 

debt confere direitos, “[...] tanto sobre os fluxos de caixa em uma base de período a período, 

para pagamentos de juros e do principal, quanto sobre os ativos da empresa, no caso de 

liquidação” e, no geral, tem uma data de pagamento fixa, quando o principal deve ser pago e 

(ii) o equity, ao seu turno, confere direito sobre “[...] fluxos de caixas residuais, após outros 

                                                 

 
304 O mesmo raciocínio é aplicável à distribuição de lucros sociais por parte de sociedades limitas. 
305 Sem prejuízo da possibilidade de distribuição, além do lucro líquido do exercício, podem ser objeto de 

distribuição os lucros acumulados e as reservas de lucros (BORBA, 2012, p. 474-476). 
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compromissos terem sido atendidos” e, em se tratando de ações, geralmente têm vida infinita 

(DAMODARAN, 2004, p. 399). 

  O instrumento financeiro híbrido corresponde a qualquer título de crédito, valor 

mobiliário ou contrato de natureza financeira que combina características de instrumentos de 

capital e de dívida. Destaquem-se os esclarecimentos de Tatiana Lopes acerca dos instrumentos 

em análise (2008, p. 394-395): 

 

  Usualmente chamados de instrumentos financeiros híbridos, muitos dos 
instrumentos assim denominados são na verdade instrumentos financeiros compostos, 
nos termos da International Financial Reporting Standars – IFRSs. Vale mencionar 
que o próprio Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) já alterou a terminologia 
do Pronunciamento Técnico CPC 39 – Instrumentos Financeiros – Apresentação, a 
fim de estar em linha com a norma internacional, uma vez que inicialmente alguns 
itens do Apêndice – Guia de Aplicação (AG 30 – AG 35) foram denominados híbridos 
quando se tratavam de compostos, terminologia ajustada na revisão. 
  [...] 
 Já os instrumentos financeiros compostos são instrumentos não derivativos306, 
mas que contém elementos de passivo (liability ) e patrimônio líquido (equity) dentro 
de um único título. O tema está disciplinado no [item 29] no CPC 39 [...]. 

 

  Os instrumentos híbridos podem ser legislados ou não (BIFANO, 2008, p. 266). São 

exemplos de instrumentos financeiros híbridos com previsão legal as ações resgatáveis e as 

debêntures conversíveis, ambas contempladas na Lei Societária. São instrumentos sem previsão 

expressa na legislação, v.g., os títulos representativos de dívidas conversíveis ofertados em 

plataformas de crowdfunding de investimento.  

 

5.2 Investimento em valores mobiliários de renda fixa e de renda variável 

 

 Na perspectiva do investidor, o investimento no mercado de capitais pode se dar em 

valores mobiliários de renda variável ou de renda fixa, considerando as características do 

instrumento financeiro negociado (SILVA; DISTADIO, 2017, p. 231).  

 

                                                 

 
306 “Derivativos são instrumentos financeiros cujo valor deriva do valor de algum outro bem ou posição jurídica, 

que se denomina subjacente. Esse bem subjacente é, em geral, um ativo financeiro ou taxa (juros, câmbio), mas 
pode ser outro bem como índice de ações, número de falências em certo setor da economia, temperatura, 
hipotecas, enfim, qualquer bem sujeito a risco de variação de preço ou valor.” (SZTAJN, 2005, p. 381).  
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5.2.1 Renda variável 

 

 O investimento em renda variável tem como elementos característicos: i) o risco de 

perda do capital investido; ii) o desconhecimento pelo investidor da remuneração no momento 

do investimento; e iii) a imprevisibilidade da remuneração. É exemplo clássico de investimento 

no mercado de valores mobiliários em renda variável o investimento em ações. 

  O risco de perda do capital investido em operação de renda variável decorre do fato 

de que, em caso de insucesso do empreendimento, o valor aportado não é devolvido ao 

investidor.  

  Na hipótese de o instrumento de renda variável ser uma ação, há risco de perda do capital 

investido diante de eventual insolvência da empresa emissora na medida em que o acionista 

somente faz jus ao reembolso do valor de suas ações após o pagamento de todos os credores 

sociais307. A responsabilidade do acionista, em regra, é limitada à integralização do preço de 

emissão no caso ações adquiridas no mercado primário ou ao preço de aquisição, em se tratando 

de ações adquiridas no mercado secundário308. 

 O desconhecimento pelo investidor da remuneração e a sua imprevisibilidade são 

decorrências da impossibilidade de assegurar, no momento do investimento, a geração de 

lucros, bem como da sua subsequente distribuição ao investidor sob a forma de rendimentos de 

capital (v.g., dividendos). Nesse sentido, destaquem-se os excertos: 

 

[...] a renda variável implica a inexistência de retorno determinado, trata-se de risco, ou 
seja, não há como antever, estipular ou determinar o ganho, nem mesmo se este ocorrerá 
(e, havendo ganho, não há como limitá-lo. (PEREIRA FILHO, 2017, p. 342, grifou-
se). 

 

                                                 

 
307 “O acionista participa, em qualquer hipótese, das perdas sofridas pela companhia, na medida em que o valor 

patrimonial de suas ações se vê afetado pelos resultados negativos que a sociedade venha a apresentar no correr 
dos exercícios (como, correlatamente, esse valor patrimonial é incrementado pelo acúmulo de reservas e lucros 
em suspenso). Declarando-se a insolvência da companhia e abrindo-se o concurso falimentar, o acionista, como 
qualquer sócio, só poderá ser reembolsado do valor de seu investimento acionário pelo reliquat eventualmente 
existente, uma vez pagos todos os credores sociais.” (COMPARATO, 1990a, p. 154). 

308 Art. 1º da Lei Societária. 
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Os títulos de renda variável são caracterizados por terem sua remuneração dependente 
de eventos futuros e incertos, como o desempenho de uma empresa [...]. (GOULART 
et al., 2012, p. 31, grifou-se). 
 
Ao contrário das aplicações financeiras de renda fixa, que asseguram ao investidor uma 
remuneração predeterminada, nas operações de renda variável o retorno é desconhecido 
e depende de fatores aleatórios e exógenos, tais como o sucesso da empresa investida, 
oscilações no valor dos ativos investidos ou até mesmo variáveis macroeconômicas, 
que podem levar o investidor a, inclusive, perder o capital aplicado. (BENTO et al., 
2011. p. 107, grifou-se). 

 

 Advirta-se, ainda, “[...] a aleatoriedade dos resultados da atividade empresarial significa 

que a sociedade, ao invés de lucros, pode também experimentar perdas” (COMPARATO, 

1990a, p. 153). 

 O eventual direito ao recebimento de (i) dividendos fixos por acionistas ou, ainda, 

(ii) rendimentos fixos condicionados a eventual resultado financeiro positivo decorrente 

do “esforço do empreendedor ou de terceiros”, por titulares de títulos ou contratos de 

investimento coletivo (CIC) – ou, ainda, de outros títulos ou contratos que reúnam tais 

características – não têm o condão de retirar o caráter aleatório dos rendimentos.  

  São esclarecedoras as considerações de Roberto Quiroga Mosquera (2009, p. 421) 

acerca do tema, abaixo transcritas: 

 
[...]. [O] dividendo é um rendimento de natureza incerta. O acionista poderá ou não 
recebê-lo dependendo da sorte da atividade empresarial. Ainda que estipulados em 
quantia certa ou percentual certo, o dividendo não deixa de ser incerto. A 
imprevisibilidade inerente aos negócios de risco é o que os tornam incertos. 
  Aplica-se o mesmo raciocínio ao dividendo obrigatório, ao dividendo 
prioritário, ao dividendo mínimo ou ao dividendo cumulativo309. No tocante à 
imprevisibilidade do seu recebimento, não há distinção entre as diferentes espécies de 
dividendos: todos são incertos; não havendo lucros ou reservas não há dividendo. 
  É por isso também, que se diz que os investimentos em participações 
societárias são investimentos em renda variável, ou seja, sujeitas à álea, à 
imprevisibilidade. A estipulação de dividendos fixos às ações não retira essa 
característica de variabilidade de sua existência. Numa primeira acepção, a expressão 
renda variável pode designar a renda que pode ou não ser recebida dependendo de 
fatores aleatórios (existência ou não de lucro); numa segunda acepção a locução pode 
significar a renda não fixa ou sujeita a variações de preço por motivos aleatórios. Na 

                                                 

 
309 Elucida o autor: “A legislação tributária no decorrer de décadas, sempre que prescreveu a tributação dos 

dividendos decorrentes de participações societárias, o fez sem diferenciá-los por espécies, ou seja, se aleatórios 
ou fixos, se prioritários ou não, se mínimo ou não, se cumulativos ou não, se obrigatórios ou não.” (MOSQUERA, 
2009, p. 420). 
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primeira hipótese o que se está dizendo é que a renda é incerta quanto à sua existência; 
no segundo caso o que se está dizendo é que mesmo sendo incerta quanto à sua 
existência a renda será calculada com base em parâmetros variáveis. São, pois, duas 
variantes distintas: incerteza quanto à existência da renda e incerteza quanto aos 
critérios de estipulação do valor da renda. (Grifou-se) 

 

   Nesta linha de raciocínio, infere-se que os rendimentos provenientes de investimento 

de capital empreendedor cujo pagamento é condicionado ao eventual resultado financeiro 

positivo decorrente do “esforço do empreendedor ou de terceiros” – ou, ainda, a existência 

de lucro social da empresa investida – são de natureza aleatória. Isso porque, neste 

contexto, estão presentes (i) a indeterminação do valor da remuneração do investidor, no 

momento do investimento – ainda que a remuneração seja expectada, é incerta; na medida em 

que (ii) é imprevisível a existência da geração de lucros por parte da empresa investida (ex.: 

startups e/ou sociedades empresárias de pequeno porte). 

 

5.2.2 Renda fixa 

 

 Conforme Valdir Carlos Pereira Filho (2017, p. 342, grifou-se): “[...] por renda fixa, 

entende-se que o rendimento a ser auferido pelo investidor é determinado ou determinável e se 

preserva o principal investido.” 

 O investimento em renda fixa tem como características: i) a expectativa de recebimento 

do capital investido; ii) a remuneração previamente dimensionada no momento do investimento 

por meio de juros; e iii) a não sujeição à variação de natureza aleatória. A título ilustrativo, 

tradicionalmente representam investimentos em valores mobiliários de renda fixa o 

investimento em debêntures e em notas promissórias comerciais. 

 O investidor em renda fixa tem a expectativa de recebimento do capital investido 

(PEREIRA FILHO, 2017, p. 342); em caso de insolvência da empresa investida, o investidor 

assume a posição de credor. Todavia, observe-se que tanto nos investimentos em renda fixa, 

como em renda variável, há risco para o investidor – isto é, há a “[...] probabilidade de o retorno 

ser diferente do esperado” (CVM, 2015b, p. 91). A despeito da existência de instrumento 

jurídico que represente o direito ao recebimento do capital investido e da respectiva 
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remuneração, caso o devedor não tenha recursos suficientes para honrar o compromisso 

financeiro, o resultado prático será o não recebimento dos recursos por parte do credor310. 

 Observe-se que a remuneração é previamente definida no momento do 

investimento: 

 

[...] pode ser comparada a um empréstimo, ou seja, comprar um título de renda fixa é 
como emprestar capital ao emissor deste título – seja ele um banco, empresa ou o 
Governo – e receber em troca rendimentos (juros). É operação que depende, também, 
da saúde financeira do emissor para o recebimento do capital e juros. (CVM, 2015b, 
p. 91). 

 

 A remuneração (juros) do investimento em renda fixa pode ser pré-fixada (determinada) 

ou pós-fixada (determinável), de sorte que: 

 

  [...]. No primeiro caso, os títulos [de renda fixa pré-fixados] apresentam valor 
de resgate definido no momento da contratação da operação; no segundo, o valor de 
resgate do título [de renda fixa pós-fixado] só será conhecido no vencimento, uma vez 
que esses títulos são atrelados a algum indexador (IGP-M, IPCA etc.), taxa de juros 
(TR, TJLP), ou mesmo ao câmbio (taxa de valorização do dólar, por exemplo), cuja 
variação não se conhece no momento e, que se faz a aplicação. (GREGÓRIO; LIMA; 
GOULART, 2012, p. 91)311. 

 

  Em especial quando se tratar de aplicação em renda fixa pós-fixada, há o risco de, no 

vencimento da operação, o valor devido ao titular do investimento ser inferior ao valor nominal 

investido. Este fato também é observado por Paulo Marcelo de Oliveira Bento et al. (2011, p. 

60): 

  Nas aplicações [de renda fixa] pós-fixadas, a existência de uma remuneração 
sobre o capital investido é muitas vezes confundida com a garantia de que o valor 
nominal original será sempre restituído ao investidor. Contudo, os índices, taxas e 
cotações pós-fixados também podem apresentar variação negativa, de forma que, 
ainda, que conceitualmente o aplicador sempre receba o valor do principal corrigido, 

                                                 

 
310 Especificamente no que concerne às ofertas via crowdfunding de investimento, destaquem-se os alertas de risco 

que devem constar obrigatoriamente das informações essenciais da oferta pública, “[...] da possibilidade de perda 
da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte”, bem 
como “do risco de crédito da sociedade empresária de pequeno porte, quando da emissão de títulos 
representativos de dívidas, conforme previsto, respectivamente, nas alíneas “a” e “d”, ambas do inciso IV do art. 
19 da ICVM 588. 

311 Na mesma linha: BENTO et al., 2011, p. 59. 
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essas aplicações podem acarretar prejuízo, consistente no recebimento do valor 
inferior ao originalmente investido. (grifou-se). 

 

  O terceiro elemento característico do investimento em renda fixa consiste na não 

sujeição à variação de natureza aleatória. Conforme verificamos anteriormente, os juros 

previstos no instrumento são devidos ao investidor em renda fixa, independentemente do 

resultado financeiro positivo ou negativo da atividade empreendida pelo emissor. Em uma 

análise comparativa dos investimentos de renda fixa e de renda variável, no que concerne à 

eventual sujeição à variação de natureza aleatória, elucidam Jaime Gregório et al. (2012, p. 91): 

 

  Ao estabelecer uma comparação [dos títulos ou valores mobiliários de renda 
fixa] com os títulos [ou valores mobiliários] de renda variável, cabe observar que esses 
têm sua remuneração dependente de eventos futuros incertos, como é o caso das ações 
que têm seu rendimento baseado no desempenho de uma empresa. O título [ou valor 
mobiliário] de renda fixa pós-fixado também só terá seu rendimento exato definido 
no futuro, mas quase sempre, salvo algum evento extraordinário pontual de mercado, 
apresentará rentabilidade nominal positiva, enquanto a renda variável poderá ser 
negativa. (Grifou-se). 

 

5.3 Crowdfunding de investimento na perspectiva da investida e do investidor 

 

 No contexto apresentado nas seções 2, 3 e 5.1, é possível afirmar que o crowdfunding 

de investimento constitui um novo mecanismo de financiamento de base tecnológica, 

disponível para sociedades empresárias de pequeno porte com recursos de origem externa, 

obtidos junto à terceiros – mais especificamente de capital empreendedor (venture capital, em 

sentido lato), no geral seed capital (capital semente). 

  Conforme mencionado anteriormente, tal modalidade de captação se dá no mercado de 

capitais, potencialmente de forma mais simples, mais célere, com menor custo de transação e 

menor custo de capital, se comparado com opções tradicionais de financiamento. 

 No crowdfunding de investimento há captação para financiamento de determinado 

projeto ou negócio desenvolvido pela emissora. Os recursos devem ter finalidade certa, ainda 

que seja a destinação para capital de giro da sociedade investida. Todavia, a ICVM 588312 veda 

a destinação dos recursos captados para determinadas finalidades, quais sejam: 

                                                 

 
312 Art. 3º, inciso V, alíneas “a”, “b” e “c”, todas da ICVM 588. 
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  a) fusão, incorporação, incorporação de ações e aquisição de 
participação em outras sociedades; 
  b) aquisição de títulos, conversíveis ou não, e valores mobiliários de 
emissão de outras sociedades; ou  
  c) concessão de crédito a outras sociedades. 

 

  Sob o enfoque do investidor, no contexto apresentado nas seções 2, 3 e 5.2,  o 

crowdfunding de investimento torna acessível ao investidor de varejo o investimento venture – 

também identificado no mercado como “investimento em capital de risco” –, com maior 

potencial de rentabilidade e maior risco de perdas financeiras. Anteriormente, o investimento 

venture restava adstrito a investidores mais sofisticados, tais como investidores-anjo, cotistas 

de FIP e outros investidores qualificados ou profissionais. 

 Não há um modelo-padrão de instrumento utilizado em captações no crowdfunding de 

investimento no Brasil, diferentemente do que ocorre no mercado estadunidense (MARQUES, 

2015, p. 49).  

  A CVM não restringe ou determina a espécie de valor mobiliário a ser ofertado por meio 

do crowdfunding de investimento. No mercado doméstico, os instrumentos financeiros 

ofertados publicamente são considerados valores mobiliários e podem ser representativos de 

capital, de dívida ou híbridos. 

 Tais instrumentos devem ser emitidos de forma não escritural313 e as plataformas devem 

disponibilizar em seu ambiente as “informações essenciais sobre a oferta pública”, fazendo 

delas constar, dentre outras coisas, se o valor mobiliário ofertado314:  

a) confere ao portador direito de crédito perante a sociedade empresária de pequeno 

porte e as condições de remuneração; 

b) é título representativo de dívida conversível em participação315; 

                                                 

 
313 A guarda dos valores mobiliários é responsabilidade do próprio emissor, nos casos em que prestadores de 

serviços de escrituração e custódia não tenham sido contratados (Anexo 8, Seção 6, alínea “g”, da ICVM 588).  
314 Art. 8º e itens da alínea “c” da Seção 3 do Anexo 8 da ICVM 588. 
315 As alíneas “e”, “f” e “g”, todas da Seção 3 do Anexo 8 da ICVM 588, tratam de características deste valor 

mobiliário que devem constar das “informações essenciais sobre a oferta pública”, sobre as quais discorreremos 
mais adiante, de forma mais detalhada. 
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c) confere participação no capital316;  

d) confere direito de voto e, especialmente, se há quaisquer restrições a este direito; e 

se 

e) é passível de livre cessão ou transferência, ou quais são as limitações a estes direitos. 

  Devem ser disponibilizados, ainda, no ambiente de plataforma aos potenciais 

investidores317 um “pacote de documentos jurídicos” relativos ao emissor e aos valores 

mobiliários. Dentre tais documentos, deve ser disponibilizada cópia da escritura de debêntures 

ou do contrato de investimento que represente o valor mobiliário ofertado. 

 No momento do investimento, com base nos critérios da classificação do investimento 

(seção 5.2), o investidor estará diante de um investimento em renda fixa ou variável. Todavia, 

como se verá nas seções 6 e 7, parte significativa dos valores mobiliários ofertados são 

instrumentos híbridos, o que pode ensejar discussões acerca da adequação dos critérios 

adotados na seara tributária em relação ao tratamento conferido ao retorno do investimento. 

Este último tema será desenvolvido nas seções 12 e 13.  

                                                 

 
316 Devem ser previstos, ainda qual é o percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo 

ofertado na data do início da oferta, bem como eventual existência de obrigação de adesão ao acordo de sócios 
ou acionistas, quando da aquisição ou conversão do título de participação, juntamente com os principais direitos 
e obrigações advindos desse acordo, em especial no que tange a limitações ao direito de voto dos sócios, de 
acordo, respectivamente com as alíneas “d” e f”, ambas da Seção 3 do Anexo 8 da ICVM 588. 

317 De acordo com o § 2º do art. 8º da ICVM 588: “[...] § 2º A plataforma deve apresentar os documentos jurídicos 
relativos à oferta numa seção da página da oferta na rede mundial de computadores denominada ‘PACOTE DE 
DOCUMENTOS JURÍDICOS’, incluindo: I – contrato ou estatuto social da sociedade empresária de pequeno 
porte; II – cópia da escritura de debêntures ou do contrato de investimento que represente o valor mobiliário 
ofertado, conforme o caso; III – cópia do regulamento, contrato ou estatuto social do veículo de investimento que 
constitui o sindicato de investimento participativo, se houver; e IV – outros documentos relevantes à tomada de 
decisão de investimento.” 
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6 CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO NO BRASIL: VALORES MOBILIÁRIOS 

 

 Foram identificadas na literatura referências à oferta pública via crowdfunding dos 

seguintes valores mobiliários: (i) ações; (ii) debêntures, (iii) notas promissórias comerciais; (ii) 

títulos ou contratos de investimento coletivo (CIC); (iii) opções de compra de participação e 

(iv) “títulos representativos de dívidas conversíveis”, tais como (iv.i) commercial papers 

conversíveis e (iv.ii) CIC conversíveis.  

  Não se deve olvidar que a terminologia adotada não interfere na essência do negócio 

jurídico318. Prevê o art. 112 do Código Civil que “nas declarações de vontade se atenderá mais 

a intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem”. Sobre o tema, esclarece 

Ary Oswaldo Mattos Filho (2015, v. 1, t. 1, p. 183): 

 

[...] não é relevante para a caracterização de um valor mobiliário o nome com o qual 
este venha ao mundo. O que realmente importa é a substância do negócio jurídico e 
seu fundamento econômico, ambos demonstrando um investimento. 

 

 Para as emissoras elegíveis do crowdfunding de investimento organizadas sob a forma 

de sociedades por ações há a possibilidade de emissão e oferta pública de distribuição de 

valores mobiliários expressamente disciplinados por meio da Lei Societária, tais como ações e 

debêntures319 – sem prejuízo da possibilidade de oferta dos valores mobiliários passíveis de 

emissão por parte de sociedades limitadas acerca dos quais discorreremos neste capítulo. 

  As empresas ofertantes organizadas sob a forma de sociedade limitada, por sua vez, 

têm ao seu alcance um espectro mais restrito de valores mobiliários passíveis de emissão para 

                                                 

 
318 A questão é posta para fins deste trabalho de forma bastante objetiva. Para uma abordagem mais aprofundada, 

sob o aspecto contábil e tributário, ver: i) CARVALHO, Nelson. Essência x Forma na Contabilidade. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis 
(aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010; e ii) GRECO, Marco Aurélio. Planejamento 
tributário . 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. 

319 Registre-se que as sociedades por ações podem emitir outras modalidades de valores mobiliários, tais como 
partes beneficiárias e bônus de subscrição. Trataremos neste trabalho apenas dos valores mobiliários (ações e 
debêntures) que são valores mobiliários mais relevantes ao crowdfunding (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 39-44; 
MARQUES, 2015, p. 153). 
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a captação de recursos financeiros de terceiros. Antes de se adentrar no estudo de tais valores 

mobiliários, é oportuno tecer algumas considerações acerca das características das cotas sociais. 

  A cota nas sociedades por cotas de responsabilidade limitada representa “[...] uma 

fração do capital social e, em consequência, uma posição de direitos e deveres perante a 

sociedade.” (BORBA, 2012, p. 47)320. Por força da legislação civil, a cota possui natureza 

jurídica de bem móvel321. Conforme ainda esclarece José Edwaldo Tavares Borba (2012, p. 47-

48): 

 

  As cotas [...] funcionam como objeto de propriedade. Os cotistas detêm a sua 
propriedade.  
  As cotas, todavia, não se objetivam como as ações, que são bens em si mesmas 
e funcionam como valores mobiliários, com capacidade de circulação autônoma. As 
cotas correspondem a uma posição de direitos (direitos pessoais de caráter 
patrimonial) perante a sociedade, enquanto a ação, ela própria, é objeto de direito, de 
tal forma que dela decorrem os direitos de seu titular em relação à sociedade. 
  Quem transfere cotas aliena uma posição social (um direito) a que as cotas 
correspondem. Quem transfere ações aliena um valor mobiliário que é a ação, ela 
própria. (Grifou-se). 

 

  O Código Civil faculta a divisão do capital social em cotas iguais ou desiguais322, sendo 

vedada a exclusão de qualquer dos sócios dos lucros e das perdas323. As deliberações devem ser 

tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas324.  

 No que tange à eventual admissibilidade de cotas preferenciais, com ou sem direito de 

voto, o artigo de Amilcar Aquino Navarro (2012, p. 95-119) sintetiza bem o cenário: i) a 

legislação é silente; ii) o tema é bastante controvertido na seara doutrinária; e iii) existem 

dificuldades práticas em relação ao contrato social que as prevê, face o posicionamento no 

sentido de que “não cabe para a sociedade limitada a figura da quota preferencial” veiculado 

por meio da Instrução Normativa nº 98, de 23 de dezembro de 2003 do então Departamento 

                                                 

 
320 De acordo com o art. 1.052 do Código Civil, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita 

ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
321 Art. 83, III, do Código Civil. 
322 Art. 1.055 do Código Civil. 
323 Art. 1.008 do Código Civil. 
324 Art. 1.010 do Código Civil. 
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Nacional de Registro de Comércio (DNRC), sucedido pelo Departamento de Registro 

Empresarial e Integração (DREI)325. Por conseguinte, na prática, não se verifica a viabilidade 

de emissão de instrumento de participação societária que assegure direitos patrimoniais, sem 

direito a voto, por parte das sociedades limitadas – tal como pode ocorrer, de forma análoga, 

em relação as ações preferenciais emitidas por companhias. 

  De toda sorte, o fato é que as cotas sociais não representam instrumento adequado de 

captação de recursos por meio de plataforma de crowdfunding de investimento. Conforme 

elucida a Cartilha do Investimento Coletivo desenvolvida no âmbito do convênio de cooperação 

técnica entre a CVM e a FGV Direito Rio (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 56): 

  No caso de uma sociedade limitada realizar uma oferta pública de quotas 
representativas do capital social, a efetivação da transferência das quotas somente 
ocorrerá após o registro do contrato social da referida sociedade perante a junta 
comercial competente e assinatura dos respectivos subscritores, o que é 
extremamente custoso a depender do número de investidores que participaram da 
oferta326. 
  Sociedades limitadas não possuem o serviço de escrituração de quotas porque 
os sócios constam do contrato social. 
  Por esta e outras limitações da sociedade limitada, ofertas públicas na 
modalidade equity crowdfunding327 têm sido realizadas com a emissão de títulos 
conversíveis em participação, cuja conversão será realizada após sua transformação 
em sociedade anônima, caso esse evento venha a ocorrer. 

 
  Dessa forma, resta prejudicada para as sociedades limitadas a captação via 

crowdfunding de recursos externos de terceiros por meio da emissão de instrumento financeiro 

de capital (equity crowdfunding). 

 Após tais esclarecimentos, passemos ao exame das características dos valores 

mobiliários do crowdfunding de investimento incialmente identificados. 

                                                 

 
325 De acordo com o item 1.2.16.3 do Manual de Atos de Registro de Sociedade Limitada que constitui anexo da 

Instrução Normativa DNRC nº 98/2003, “[...] não cabe para sociedade limitada a figura da quota preferencial.” 
326 A transferência de ações emitidas por companhias, por sua vez, se dá mediante registro em livro de ações, sem 

necessidade de alteração do seu estatuto social. 
327 Alerte-se que a publicação é anterior a edição da ICVM 588, bem como que a locução equity crowdfunding é 

bastante difundida no Brasil para designar o crowdfunding de investimento. Infere-se que a expressão equity 
crowdfunding teria sido empregada no excerto em destaque no sentido utilizado neste trabalho para designar o 
“crowdfunding de investimento”, que abrange a oferta pública de valores mobiliários representativos de capital, 
de dívida e instrumento híbridos. 
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6.1 Ações 

 

 A ação consiste na “[...] fração negociável em que se divide o capital social [de uma 

companhia], representativa dos direitos e das obrigações do acionista.” (CARVALHOSA; 

KUYVEN, 2016, p. 345)328. 

 Tradicionalmente, as companhias são classificadas como abertas ou fechadas329, em 

decorrência da modalidade de negociação das suas ações.  

  Em regra, somente as ações de companhias abertas, com registro de emissora junto à 

CVM, podem ser objeto de oferta e negociação no mercado de capitais330. Todavia, no caso de 

sociedades empresárias de pequeno porte, organizadas sob a forma de companhia fechada virem 

a negociar as suas ações no ambiente de plataforma, na prática, estaríamos diante de uma nova 

possibilidade criada pela CVM, que consiste na oferta e negociação pública de ações de 

companhia fechada, sem registro de emissora de valores mobiliários331, tudo nos estritos termos 

da ICVM 588. 

  O acionista é remunerado de acordo com o desempenho financeiro da companhia 

emissora – ou seja, somente haverá distribuição de dividendos se houver distribuição lucros, 

caso existentes332, observada a legislação aplicável e as disposições encerradas no estatuto 

                                                 

 
328 Esclarecem que: “O clássico conceito de ação como uma das partes iguais em que se divide o capital social, 

representada por um título negociável, não mais se adapta à Lei Societária. Isso porque o capital não mais se 
divide em partes de valor monetário se houver ações sem valor nominal. [...]” (CARVALHOSA; KUYVEN, 
2016, p. 345). De acordo, ainda, com os autores: “faz exceção [ao conceito de ação] a ação preferencial de classe 
especial não negociável.” (CARVALHOSA; KUYVEN, 2016, p. 345). 

329 Art. 4º da Lei Societária. As ações de companhia fechada podem ter restrições quanto a sua circulação fixadas 
no estatuto social, desde que tais restrições não impeçam a sua negociação (art. 36 da Lei Societária). 

330 As ações ofertadas publicamente são valores mobiliários de acordo com o art. 2°, I, da Lei n° 6.385/1976. 
331 Art. 2º, III, da ICVM 588.  
332 De acordo com o “caput” do art. 201 da Lei Societária: “A companhia somente pode pagar dividendos à conta 

de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no 
caso das ações preferenciais de que trata o § 5º do artigo 17.” 
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social da companhia333. A remuneração do investidor é imprevisível, conforme verificamos 

anteriormente, estando sujeita ao resultado positivo do negócio empreendido. 

  São admitidas ações de diferentes espécies e classes de ações, de sorte que nem todos 

os direitos podem ser iguais para todos os acionistas; nos termos definidos do seu estatuto 

social, podem ser da espécie ordinária, preferencial ou de fruição334.  

  Para fins deste trabalho, sem prejuízo de outros elementos distintivos e/ou 

classificadores, destaque-se que a ação ordinária, de emissão obrigatória para todas as 

companhias, confere ao acionista direto político ao voto em assembleia geral de acionistas335, 

bem como direitos econômicos (direitos patrimoniais) quanto à participação dos lucros 

sociais336. 

  A ação preferencial, por sua vez, tem a sua emissão limitada a até 50% do total de 

ações emitidas337; em regra, não concede direitos políticos338, mas preferências em relação a 

determinados direitos econômicos339, tais como:  

                                                 

 
333 Registre-se a prática bastante difundida no Brasil de distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) por parte 

das companhias. Os JCP não se confundem com os dividendos: são distribuídos pela pessoa jurídica a título de 
juros ao “titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio”, nos termos do “caput” do art. 
9º da Lei nº 9.249, de 26/12/2995. Não aprofundaremos a investigação deste tema para não nos distanciarmos do 
nosso objeto de pesquisa. 

334 Art. 15 da Lei Societária. As ações de fruição não serão tratadas neste trabalho. 
335 Art. 110 da Lei Societária. 
336 Inciso I do art. 109 da Lei Societária. 
337 Art. 15, § 2º, da Lei Societária 
338 Observe-se que, nos termos do art. 18 da Lei Societária faculta estabelecer no estatuto social ações preferenciais 

com vantagens políticas, bem como que, “[...] no silêncio do estatuto, as ações preferenciais possuem direito de 
voto.” (EIZIRIK et al., 2011, p. 62).  

339 Art. 17 da Lei Societária. 
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a) prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo – isto é, conferem ao seu titular 

direito de receber um montante previamente definido no estatuto social, antes da 

distribuição dos dividendos aos demais acionistas340 341; e/ou 

b) prioridade no reembolso de capital, no caso de liquidação da sociedade. Os seus titulares 

“[...] preferem os demais acionistas na restituição da importância contribuída ao capital, 

recebendo o valor correspondente às suas ações mesmo que o montante do patrimônio 

remanescente, após o pagamento dos credores, não seja suficiente para satisfazer a 

integralidade dos acionistas da companhia” (EIZIRIK et al., 2011, p. 61-62). 

  Mariana Conti Craveiro (2013, p. 108-109) destaca interessante alternativa para 

captação de recursos de private equity: a emissão de ações preferenciais resgatáveis. De acordo 

com a autora: 

 

  A previsão de ações resgatáveis volta-se, precisamente, ao acionista 
preocupado com o retorno do investimento realizado e não tanto com o 
desenvolvimento da atividade empresarial. Trata-se, assim, de instrumento 
perfeitamente talhado para operações como aquelas de private equity342. 
  De acordo com o art. 44 da Lei nº 6.404/76, o resgate consiste na retirada de 
circulação de ações, mediante pagamento de preço pela sociedade, que pode ser 
previsto em estatuto ou decidido em assembleia geral. 
  [...] 
  Cabe lembrar, ainda, que se trata de uma fórmula de saída da sociedade, 
prevista em lei, mas que se condiciona à existência de lucros ou reservas da companhia 
para concluir-se. É a companhia e não seus acionistas quem se obriga com o titular 
das ações resgatáveis a honrar o contratado. 
  [...] [A]o condicionar o resgate à existência de lucros ou reservas, o acionista 
assume o risco representado pela possibilidade de, no termo avençado, a sociedade 
não dispor de recursos suficientes para realizá-lo. 

                                                 

 
340 Conforme esclarece Nelson Eizirik et al. (2011, p. 61): “No caso de ações preferenciais com dividendo fixo, o 

acionista tem direito de receber apenas o valor estatutariamente predeterminado. Uma vez atingido esse montante, 
tais ações não participam dos lucros remanescentes que venham a ser distribuídos, ainda que o valor dos 
dividendos pagos às demais classes e espécies de ações supere o do dividendo fixo. A prioridade no recebimento 
de um dividendo mínimo, por sua vez, consiste na acumulação da vantagem outorgada aos portadores de 
dividendos fixos com a possibilidade de participar dos lucros remanescentes em igualdade de condições com as 
ações ordinárias.”  

341 A estipulação de percentual fixo de dividendos não retira o seu caráter de rendimentos aleatórios, na medida 
em que a sua distribuição é incerta e condicionada à existência de lucros (MOSQUERA, 2009, p. 422-431). 

342 Entretanto, há que se ponderar que “[...] essa classe de [ações] preferenciais [resgatáveis] é, em geral, emitida 
em momentos de grande necessidade de capital próprio e, portanto, com atrativos de rentabilidade excepcionais 
que não podem ser arcados indefinidamente pela companhia” (CARVALHOSA; KUYVEN, 2016, p. 359). 
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  Por outro lado, uma vantagem adicional do mecanismo consiste no fato de 
que, uma vez estatutariamente previsto, e havendo recursos financeiros e contábeis 
para realizá-lo (lucros ou reservas), o resgate é implementado sem que novas tratativas 
devam ocorrer entre os acionistas. O fundo [ou, ainda, o investidor], tendo realizado 
seu investimento por prazo determinado, libera-se da participação acionária, que é 
extinta. 

 
6.2 Debêntures 

 

 As debêntures343 conferem aos seus titulares direito de crédito contra a companhia 

emissora, nas condições constantes de instrumento subjacente denominado escritura de 

emissão344. Conforme esclarece Nelson Ezirik et al. (2011, p. 68-69): 

 

  A finalidade econômica da debênture consiste em possibilitar o financiamento 
da companhia emissora, mediante empréstimo contraído junto a restrito círculo de 
pessoas (quando se trata de uma emissão privada) ou mediante apelo à poupança 
popular (no caso de emissão pública colocada no mercado de capitais). É uma forma 
de a companhia contrair um empréstimo junto ao público, quando necessita de 
recursos e não deseja recorrer às instituições financeiras, nem aumentar o capital 
social, com a consequente emissão de novas ações. 

 

  A debênture representa uma operação de mútuo345; conforme sintetiza a CVM (2014a, 

p. 75), 

 

[...] a debênture é um título de crédito privado de renda fixa em que os debenturistas 
são credores da empresa e esperam receber juros periódicos e o pagamento do 
principal – correspondente ao valor unitário da debênture – no vencimento do título 
ou mediante amortizações, conforme estipulado em um contrato específico chamado 
“Escritura de Emissão”. 

 

                                                 

 
343 As debêntures ofertadas publicamente são valores mobiliários de acordo com o art. 2°, I, da Lei n° 6.385/1976. 
344 Art. 52 da Lei Societária. 
345 De acordo com Nelson Eirizik et al. (2011, p. 69), a debênture representa um “mútuo mercantil.” Conforme 

Bruno Miragem, em atualização ao Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda (2012, Tomo XLII, p. 69): 
“Em relação ao mútuo mercantil, não merecem mais tratamento legislativo distinto do mútuo civil, tendo as 
disposições do Código Comercial que o disciplinavam sido revogadas pelo Código Civil de 2002, que regula 
indistintamente o mútuo – civil ou mercantil – pelos arts. 586 e ss.” Sem prejuízo da observação acerca da 
classificação das operações de mútuo, observe-se que as debêntures são disciplinadas por lei específica – qual 
seja, a Lei Societária. 
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 A escritura de emissão de debêntures deve dispor346, dentre outras condições, acerca 

do(a)347: 

a) valor nominal da emissão ou os critérios para determinação do seu limite, e eventual 

divisão em séries348; 

b) número de debêntures emitidas; 

c)  valor nominal das debêntures, expresso em moeda nacional, exceto nos casos de 

obrigação que possa ter o pagamento estipulado em moeda estrangeira349; 

d) remuneração, que pode ser por meio de juros, fixos ou variáveis, ou, ainda, 

participação no lucro da companhia350, bem como eventual correção monetária e 

prêmio de reembolso, “[...] que pode ser recebida no vencimento ou antes, mediante 

amortização do valor nominal da debênture” (CVM, 2014a, p. 76); 

e) época e condições de vencimento, amortização ou resgate, admitida a emissão de 

debêntures perpétuas, sendo estas últimas compreendidas como aquelas debêntures 

cujo adimplemento do principal está sujeito a determinada condição suspensiva de 

eficácia (EIZIRIK et al., 2011, p. 69); 

f) eventual conversibilidade ou não em ações, conforme expressamente assegurado 

por meio do art. 57 da Lei Societária351, (i) ao término de determinado prazo ou (ii) 

                                                 

 
346 A escritura de emissão deve indicar, ainda, o agente fiduciário das debêntures, que tem o mister de representar 

e proteger da comunhão de debenturistas, sem prejuízo de outras obrigações fixadas naquela escritura (art. 61 da 
Lei Societária). 

347 Arts. 59 e 61, ambos da Lei Societária. 
348 A divisão em séries pode ser conveniente, por exemplo, para adequar o fluxo de recursos às necessidades da 

empresa. As debêntures de uma mesma série devem ser de igual valor e conferir aos seus titulares os mesmos 
direitos (art. 53 da Lei Societária). 

349 Art. 54 da Lei Societária. 
350 Art. 56 da Lei Societária. 
351 “Art. 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes da escritura de emissão, que 

especificará: I - as bases da conversão, seja em número de ações em que poderá ser convertida cada debênture, 
seja como relação entre o valor nominal da debênture e o preço de emissão das ações; II - a espécie e a classe das 
ações em que poderá ser convertida; III - o prazo ou época para o exercício do direito à conversão; IV - as demais 
condições a que a conversão acaso fique sujeita. § 1º Os acionistas terão direito de preferência para subscrever a 
emissão de debêntures com cláusula de conversibilidade em ações, observado o disposto nos artigos 171 e 172. 
§ 2º Enquanto puder ser exercido o direito à conversão, dependerá de prévia aprovação dos debenturistas, em 
assembleia especial, ou de seu agente fiduciário, a alteração do estatuto para: a) mudar o objeto da companhia; 
b) criar ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo das ações em que são 
conversíveis as debêntures.” 
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observadas determinadas condições, tudo conforme fixado na escritura de 

emissão352; 

g) espécie das debêntures que, de acordo com a garantia oferecida aos seus titulares353, 

podem ser:  

-  debêntures sem garantia, dentre as quais estão situadas as: 

-  debêntures quirografárias ou sem preferência: correspondem àquelas 

de acordo com as quais “[...] o debenturista concorre na massa falida 

com os demais credores sem garantia” (EIZIRIK et al., 2011, p. 71), 

sem qualquer privilégio. Diante de eventual liquidação da 

companhia, “[...] no pagamento de suas obrigações com os credores, 

as quirografárias precedem às subordinadas” (CVM, 2014a, p. 77); e 

as 

-  debêntures subordinadas: subordinadas aos demais credores da 

companhia; o “[...] titular tem preferência somente sobre os 

acionistas da companhia emissora, no caso de falência” (EIZIRIK et 

al., 2011, p. 71); 

-  debêntures com garantia, que podem ser: 

-  debêntures com garantia flutuante: “[...] assegura privilégio geral 

sobre o ativo da emissora, mas não impede a negociação dos bens 

que compõem esse ativo” (CVM, 2014a, p. 77). Confere aos 

debenturistas “[...] preferência sobre os credores quirografários, na 

hipótese de falência da sociedade emissora” (EIZIRIK et al., 2011, 

p. 71); ou 

-  debêntures com garantia real: “[...] envolve o comprometimento de 

bens ou direitos que não poderão ser negociados sem a aprovação 

                                                 

 
352 “As debêntures emitidas com cláusula de conversibilidade em ações asseguram ao seu titular a faculdade de ter 

os seus títulos convertidos em ações da companhia emitente, nas condições estabelecidas na escritura de emissão. 
Confere-se ao debenturista, assim, a opção de conservar a sua debênture até o vencimento ou de passar do status 
de credor a participante da sociedade, mediante a conversão das debêntures em ações. [...] [V]islumbra-se nas 
debêntures conversíveis dois direitos: o de crédito e o de subscrição de ações da companhia emissora.” (EIZIRIK 
et al., 2011, p. 73-74). 

353 Art. 58 da Lei Societária. 
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dos debenturistas, para que a garantia não fique comprometida” 

(CVM, 2014a, p. 77). 

  Destaque-se o entendimento de José Edwaldo Tavares Borba (2012, p. 296), no sentido 

de que “[a]penas as sociedades anônimas e as em comandita por ações354 têm legitimação para 

emitir debêntures. As demais sociedades encontram-se impedidas de fazê-lo, inclusive a 

sociedade limitada [...]”. Isso porque, conforme o autor:  

 

  Há uma série de institutos e de regras que são típicos da sociedade anônima e, 
por conseguinte, funcionalmente incompatíveis com a limitada. A título de exemplo, 
poder-se-ia citar toda a matéria atinente a valores mobiliários, tais como ações, 
debêntures e bônus de subscrição, os quais, pela sua natureza de títulos de mercado, 
não se coadunam com os fins e propósitos da sociedade limitada [...]. (BORBA, 2012, 
p. 129). 

 
  Registre-se que coexiste entendimento de que não haveria vedação para a emissão de 

debêntures por sociedades limitadas. O posicionamento é no sentido de que (i) o silêncio do 

legislador civil acerca da possibilidade de sociedades limitadas emitirem debêntures não 

representa vedação; bem como que, (ii) nos termos do art. 1.053 do Código Civil, o contrato 

social das sociedades limitadas pode prever a aplicação supletiva das normas relativas às 

sociedades por ações (FLACH; SILVA, 2016, p. 152-153). O fato é que, mesmo dentre aqueles 

que defendem a possibilidade de emissão de debêntures por parte de sociedade limitada, há o 

reconhecimento da insegurança jurídica em tal prática (FLACH; SILVA, 2016, p. 155)355.  

 

                                                 

 
354 A sociedade em comandita por ações é regida pelos arts. 280 a 284 da Lei Societária e “praticamente não existe” 

(BORBA, 2012 p. 171); tal sociedade terá o capital dividido em ações (art. 280) e, “[...] além dos sócios de 
responsabilidade limitada, semelhantes a acionista, dispõe de sócios de responsabilidade ilimitada, que são os 
diretores e administradores.” (BORBA, 2012, p. 172).  

355 Registre-se que está em fase de tramitação do Projeto de Lei nº 6.322/2013, que teve origem na Câmara dos 
Deputados, que propõe estender às sociedades limitadas a possibilidade de emitir debêntures. 
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6.3 Notas promissórias comerciais 

 

 As notas promissórias são títulos de crédito representativos de promessa de pagamento 

do emitente (devedor) de uma quantia certa em favor do beneficiário (credor), em ambiente e 

data previamente definidos. Para a sua devida constituição devem ser observados determinados 

requisitos veiculados pela legislação356, quais sejam: 

a) a denominação “nota promissória” inserta no título e expressa na língua 

empregada para a redação do título; 

b) a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 

c) a época do pagamento; 

d) o lugar do pagamento; 

e) o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; 

f) a indicação da data e do lugar onde é passada; e 

g) a assinatura de quem a passa (emissor). 

  Todavia, quando ofertadas publicamente, as notas promissórias são consideradas 

valores mobiliários, sujeitando-se à regulação e supervisão da CVM (YAZBEK, 2009, p. 91; 

MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 43-44.)357. 

  Nesta linha de raciocínio, a nota promissória comercial – legalmente denominada 

“nota comercial” 358  e também identificada no mercado como commercial paper – é 

instrumento financeiro de dívida – ou, ainda, um valor mobiliário que representa um 

                                                 

 
356 Art. 75 do Anexo I da Convenção para Adoção de uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas 

Promissórias, promulgada pelo Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966. 
357 Esclarece Ary Oswaldo Mattos Filho (2015, v. 1, t. 1, p. 167-166): “[...] O título é a representação gráfica de 

uma obrigação de pagamento; já o valor mobiliário é sempre representativo de um instrumento. É nesse sentido 
que uma cambial será sempre emitida como garantia de pagamento de vencimento futuro, e não poderá ser 
considerada como um valor mobiliário. Entretanto, se a mesma nota for denominada ‘nota comercial’, colocada 
à venda como representação de um investimento e ofertada publicamente, verificaremos que estamos diante de 
um valor mobiliário. Ou seja, o título, sempre e necessariamente emitido, será a garantia de pagamento. Já o valor 
mobiliário, sem a emissão necessária de qualquer título, será a representação do investimento. No caso específico 
da cambial e da nota comercial, ambos podem ter a mesma representação visual, porém são instrumentos jurídicos 
distintos; esta distinção nasce da diferença de origem quanto à intenção do emitente e do credor e termina com a 
inexistência do título ou cártula, espinha dorsal da caracterização da cambial. Assim, às notas comerciais não se 
aplicam as regras rígidas aplicáveis aos títulos de crédito, muito menos as hipóteses de nulidades previstas em 
sua legislação específica.” 

358 O inciso VI do art. 2º da Lei nº 6.385/1976 utiliza a denominação “notas comerciais.”  
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empréstimo tomado no âmbito do mercado de capitais (PITTA; PEREIRA FILHO, 2017, p. 

36). De outra forma, tem-se que a nota promissória comercial traduz um direito de crédito do 

seu titular (investidor; credor) contra a companhia emissora (sociedade investida; devedora), 

que promete o pagamento futuro em dinheiro do principal, acrescido de juros remuneratórios 

determinados ou determináveis no momento do investimento.  

  A oferta pública de distribuição de nota promissória está sujeita à disciplina específica, 

por meio da Instrução CVM nº 566, de 31 de julho de 2015 (ICVM 566) que, infere-se, aplicar-

se-ia às ofertas via crowdfunding de investimento naquilo que a ICVM 588 expressamente não 

excepcionar. 

  De acordo com a ICVM 566 são elegíveis como emissoras de notas promissórias 

comerciais as companhias, as sociedades limitadas359  e as cooperativas ligadas ao 

agronegócio360. Em regra, a nota promissória comercial ofertada publicamente tem as seguintes 

características: 

a) confere a seus titulares direito de crédito contra a emitente361; 

b) devem ser integralizadas no ato de sua emissão e subscrição362; 

c) circula por endosso em preto, devendo constar obrigatoriamente a cláusula “sem 

garantia” dada pelo endossante363; 

d) prazo de vencimento máximo de 360 (trezentos e sessenta dias), a contar da data 

de sua emissão364; e 

e) deve prever o resgate e liquidação do valor mobiliário em moeda corrente na 

data de vencimento365, sendo facultado o resgate antecipado366 e o parcial367. 

                                                 

 
359 “Caput” do art. 2º da ICVM 566; art. 33 da ICVM 480. 
360 As características que devem preenchidas por tais cooperativas estão previstas no parágrafo único do art. 2º da 

ICVM 566. Observe-se que as cooperativas não são elegíveis para captar via crowdfunding de investimento, na 
medida em são consideradas sociedades simples (TOMAZETTE, 2011, v.1, p. 280), e não sociedades 
empresárias. 

361 “Caput” do art. 2º da ICVM 566. 
362 Art. 3º da ICVM 566. 
363 “Caput” do art. 4º da ICVM 566. 
364 “Caput” do art. 5º da ICVM 566. 
365 § 2º do art. 5º da ICVM 566. 
366 § 3º do art. 5º da ICVM 566. 
367 § 5º do art. 5º da ICVM 566. 
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  O prazo de vencimento da nota promissória comercial antes de a ICVM 566 entrar em 

vigor era de no mínimo 30 dias e, no máximo, 180 dias, para emissoras não classificadas como 

companhias abertas368. A alteração normativa por parte da CVM, conforme constou do Edital 

de Audiência Pública SDM nº 01/2015 (CVM, 2015a, p. 3) teve o intuito de  

 

[...] permitir que emissores que atualmente não dispõem de instrumentos de dívida 
bem consolidados, como é o caso das sociedades limitadas, recorram às notas 
promissórias para captar recursos por um prazo maior. 

 

  A regra geral do prazo de vencimento máximo da nota promissória comercial de até 360 

dias é excepcionado369 (i) em caso de oferta restrita – que ora não se aplica370; e (ii) na hipótese 

de a oferta contar com agente fiduciário representante da comunhão de investidores 

(denominado no mercado “agente de notas”) – o que, em se tratando oferta por parte de 

sociedades empresárias de pequeno porte, pode ser inviável, diante da elevação do custo global 

da oferta em razão da contratação do agente fiduciário. 

 Destaque-se, ainda, que o estatuto ou contrato social do emissor deve dispor sobre a 

competência para autorizar a emissão de nota promissória para oferta pública de distribuição, 

de acordo com o “caput” do art. 6º da ICVM 566. Sugere-se que esta regra aplicar-se-ia também 

aos emissores elegíveis do crowdfunding de investimento. 

  Sem prejuízo da possibilidade de oferta pública via crowdfunding de investimento de 

nota promissória comercial – tanto por parte de companhias, como de sociedades limitadas – o 

prazo máximo de vencimento do valor mobiliário deve ser de até 360 dias, de acordo com a 

regulamentação vigente. Tal prazo pode ser incompatível com o prazo de maturação do negócio 

                                                 

 
368 Conforme o art. 7º da Instrução CVM nº 134, de 1º de novembro 1990 (ICVM 134), revogada por meio do art. 

16 da ICVM 566. 
369 § 1º do art. 5º da ICVM 566. 
370 A ora denominada “oferta restrita” corresponde a oferta pública de valores mobiliários distribuídos com 

esforços restritos, disciplinada por meio da Instrução CVM nº 476, de 15 de janeiro de 2009, que, dentre outras 
características, tem como público alvo investidores profissionais, nos termos do seu art. 3º, ao invés dos múltiplos 
investidores de varejo do crowdfunding de investimento. A oferta restrita difere de forma significativa da 
modalidade de ora objeto de estudo, sujeita à disciplina da ICVM 566. 
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investido – em especial, em se tratando de startups, que conforme verificamos anteriormente 

neste trabalho, o prazo de maturação seria superior a três anos (SOI; CVM, 2015, p. 10)371.   

  Nesse contexto, infere-se que a CVM poderia facultar, por meio da sua regulamentação, 

a distribuição primária exclusivamente em ambiente de plataforma de notas promissórias 

comerciais, com prazo de vencimento superior a 360 dias – por exemplo, prazo de vencimento 

de até 5 anos – especificamente para tais emissoras. 

  Observe-se que não se verifica restrição em relação ao prazo vencimento das debêntures 

– que, tal como as notas promissórias comerciais, também constituem valores mobiliários 

representativos de crédito contra a emissora. Todavia, conforme verificamos, há insegurança 

jurídica acerca da possibilidade de emissão de debêntures por sociedade limitada. 

 

6.4 Títulos ou contratos de investimento coletivo 

 

 Conforme comentado anteriormente, a acepção legal do termo “valor mobiliário” foi 

alargada em 2001, pela Lei nº 10.303/2001, quando assim passaram a ser considerados, 

 

[...] quando ofertados publicamente, quaisquer títulos ou contratos de investimento 
coletivo, que gerem direito de participação, de pareceria ou de remuneração, inclusive 
resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do 
empreendedor ou de terceiros372.  

  

 A inclusão dos títulos e contratos de investimento coletivo (CIC) no rol de valores 

mobiliários teve o propósito de conferir à CVM competência para regulamentar e fiscalizar 

                                                 

 
371 A restrição em comento foi anteriormente observada na Cartilha do Investimento Coletivo, da qual constou que 

as notas promissórias ofertadas publicamente “diferenciam-se das debêntures especialmente no que se refere ao 
prazo da emissão: as notas promissórias emitidas devem ter prazo entre 30 e 360 dias, enquanto as debêntures 
costumam ter prazos mais longos” (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 40). O prazo mencionado pelo autor 
corresponde aquele previsto na ICVM 134, então vigente, e posteriormente revogada pela ICVM 566. 

372 Inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/1976, introduzido por meio da Lei nº 10.303/2001.  
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ofertas públicas destes instrumentos, após de uma grande quebra envolvendo “contratos de boi 

gordo” 373 (EIZIRIK et al., 2011, p. 123; CVM, 2014a, p. 88; MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 

2, p. 299-300; SDM; SOI; CVM, 2016, 28). “A lei brasileira [vigente] [...] foi feita como 

comando abstrato, pensando-se em hipóteses que deverão abranger futuras formas de 

investimento” (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 175)374. 

  Comentar-se-á na sequência alguns aspectos dos CIC, previstos no inciso IX do art. 2º 

da Lei nº 6.385/1976, relevantes para fins deste trabalho. 

  Primeiramente, para a emissão de CIC, não é determinante a forma jurídica que se 

revestem os seus emissores (CARVALHOSA, EIZIRIK, 2002, p. 466-467; MATTOS FILHO, 

2015, v. 1, t. 1, p. 177). Os CIC podem ser emitidos, a saber, por sociedades por ações e 

sociedades limitadas. 

  Somente são considerados valores mobiliários os CIC “quando ofertados 

publicamente”; em tal hipótese, estão na esfera de competência regulatória e fiscalizatória da 

CVM. De maneira oposta, tratando-se de negociação bilateral privada de instrumento financeiro 

que preencha aos demais requisitos do conceito legal de CIC, não estamos diante de valor 

                                                 

 
373 “O sistema de funcionamento das empresas que negociam com ‘boi gordo’ é semelhante ao de um clube de 

investimentos: os investidores, chamados de ‘parceiros proprietários’, aplicam seus recursos e os vendedores ou 
‘parceiros tratadores e criadores’ encarregam-se da compra, engorda e venda do animal. Em outras palavras, os 
‘contratos de boi gordo’ são aqueles que mediante os quais o empreendedor toma recursos junto ao público para 
serem utilizados na aquisição, criação e engorda de bovinos, comprometendo-se, em contrapartida, a distribuir 
entre os investidores os lucros originados da venda de animais.” (EIZIRIK et al., 2011, p. 124). 

374 Em razão da quebra “[...] ocasionada pela empresa Gallus Agropecuária S.A., foi editada a Medida Provisória 
nº 1.637/1998, atribuindo competência específica a Comissão de Valores Mobiliários sobre os certificados de 
investimento coletivo. A edição da Medida Provisória nº 1.637/1998, hoje convertida na Lei nº 10.198, de 14 de 
fevereiro de 2002, significou uma radical mudança na filosofia e técnica legislativa até então adotada entre nós 
no que diz respeito à conceituação de ‘valor mobiliário’. Passa o legislador não mais a proteger o investidor em 
valores mobiliários através do acréscimo de novos tipos específicos nascidos de legislações casuísticas, [...] mas 
adota ele uma definição ampla e abrangente, que é retirada parcialmente da conceituação oriunda de julgados da 
Suprema Corte dos Estados Unidos. Assim, o Brasil passa a adotar uma posição mista, no que concerne à 
definição legal de valor mobiliário, tendo, ao mesmo tempo, um elenco taxativo de hipóteses caracterizadoras e 
uma definição abrangente, a qual acarreta toda uma gama de novas interpretações. [...].” (MATTOS FILHO, 
2015, v. 1, t. 2, p. 301). Acrescente-se, ainda, o seguinte: “[...] não existe mais a possibilidade de ser aumentado 
o elenco de valores mobiliários, seja pelo CMN, seja pela CVM. Dado o caráter flexível do conceito de ‘títulos 
e contratos de investimento coletivo’, presume-se que o legislador entendeu que não mais será necessária a 
ampliação do rol de ativos tidos como valores mobiliários, por meio da edição de normas regulamentares.” 
(CARVALHOSA; EIZIRIK, 2002, p. 481). 
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mobiliário (CARVALHOSA, EIZIRIK, 2002, p. 490; MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 

174-177). 

  O CIC representa “investimento coletivo” por meio do qual o investidor fornece 

recursos para um empreendimento comum, de sorte que há uma comunhão de interesses 

econômicos entre as partes envolvidas na avença e expectativa de êxito do empreendimento 

para aferição de ganho financeiro futuro375 (CARVALHOSA; EIZIRIK, 2002, p. 490-491; 

MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 179-182). No caso de CIC distribuído por meio de 

plataforma de crowdfunding haverá, necessariamente, a corporificação376 do investimento por 

meio de um instrumento377. 

  Tradicionalmente, os recursos do investidor para o empreendimento comum devem ser 

geridos exclusivamente por terceiros (empreendedor), sem controle do investidor 

(CARVALHOSA; EIZIRIK, 2002, p. 490; CVM, 2014a, p. 88). Ainda que se admita a 

participação do investidor na tentativa da obtenção do lucro, não deve ser abandonada a 

premissa de que o investidor não deve deter o controle do empreendimento (MATTOS FILHO, 

2015, v. 1, t. 1, p. 181-187)378. Destaque-se que a participação eventual do investidor não há de 

ser confundida com o controle do investidor. Tal participação pode se dar, por exemplo, por 

meio de aconselhamento a uma startup por parte de um investidor-anjo379. 

                                                 

 
375 “O que caracteriza o contrato de investimento é a necessária expectativa de ganho por parte daquele que investe. 

A ‘expectativa’ não significa a ‘existência de ganho certo’, mas a possibilidade de sua ocorrência. [...].” 
(MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 176). 

376 Os valores mobiliários do crowdfunding de investimento são emitidos de forma não escritural (Anexo 8, Seção 
6, alínea “g”, da ICVM 588).  

377 No geral, conforme Ary Oswaldo Mattos Filhos: “É irrelevante que o contrato de investimento se materialize 
através de uma das três possibilidades, a saber: (i) contrato de investimento coletivo, (ii) título gerador de direitos 
participativos, ou (iii) título gerador da remuneração do empreendimento comum. Uma vez ocorrida a aplicação 
no investimento, este gera direitos e obrigações para ambas as partes, os quais podem ou não se corporificar em 
algum tipo de documento representativo da relação jurídica existente.” (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 
188). Para efeito do mercado de capitais, conclui o autor que “valor mobiliário” corresponde ao “investimento 
oferecido ao público, sobre o qual o investidor não tem controle direto, cuja aplicação é feita em dinheiro, bens 
ou serviço, na expectativa de lucro, não sendo necessária a emissão de título para a materialização da relação 
obrigacional.” (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 188). 

378 Registre-se a existência da Instrução CVM nº 296, de 18 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o registro de 
distribuição pública de contratos de investimento coletivo. Sugere-se que o disposto na Instrução em comento 
não aplicar-se-ia às ofertas dispensadas de registro, tais como as de crowdfunding de investimento (“caput” do 
art. 1º da ICVM 588). 

379 Ainda que a avença tenha sido instrumentalizada por meio de título ou valor mobiliário representativo de dívida, 
caso o investidor tenha efetivo controle decisório, conforme adverte Rafael Younis Marques (2015, p. 152-153), 
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  Os CIC que geram “direito de participação”  ou de “parceria”  e representam 

investimento de risco. Nesse contexto, o “[...] lucro deve ser entendido como benefício 

econômico oriundo de um contrato de investimento de risco, sendo irrelevante ele ser ou não 

distribuído, fixo ou variável” (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 183).  

  Os rendimentos dos CIC devem ser advindos do “esforço do empreendedor ou de 

terceiros”. Conforme constou anteriormente deste trabalho, infere-se que tais rendimentos são 

aleatórios, na medida em que (i) há indeterminação do valor da remuneração do investidor, no 

momento do investimento – ainda que a remuneração seja expectada, é incerta; e (ii) é 

imprevisível a existência da geração de lucros por parte do empreendimento investido.  

  No momento da elaboração deste trabalho não foi identificada qualquer plataforma ativa 

no Brasil de crowdfunding baseado em royalty – isto é, modalidade cuja contrapartida consiste 

em remuneração advinda da partilha da receita advinda da titularidade de royalties (INFODEV; 

BANCO MUNDIAL, 2013, p. 20). Todavia, caso tal modalidade de crowdfunding viesse a se 

desenvolver no Brasil, na hipótese de o instrumento representativo do investimento vir a gerar 

direito de remuneração cujos “[...] rendimentos advêm dos esforços do empreendedor ou de 

terceiros” infere-se que estaríamos diante de um CIC; por se tratar de valor mobiliário, a sua 

distribuição por parte da plataforma deverá se dar da mesma forma que o crowdfunding de 

investimento, nos termos da ICVM 588. 

 Acerca da eventual contrapartida do investimento em CIC por meio de “prestação de 

serviço” por parte do empreendedor, observa Ary Oswaldo Mattos Filho (2015, v. 1, t. 1, p. 

186) que tal possibilidade parece “remota” ou “impossível”. Infere o autor que a inovação 

brasileira de remuneração de valor mobiliário por meio de prestação de serviço “[...] talvez 

demonstre a preocupação do legislador com a possibilidade remota de que alguém pudesse 

pretextar, em tais prestações, a inexistência de contrato de investimento”.  

                                                 

 

há o risco de o investimento vir a ser equiparado na esfera judicial a “sociedade de fato”; e, de o respectivo 
investidor vir a ser considerado “sócio” e o seu patrimônio pessoal ser atingido para satisfação de obrigações da 
“sociedade de fato”. Destaque-se, ainda, o alerta no sentido de que “caso haja confusão entre as figuras do gestor 
e do investidor, a lei não irá protege-lo, já que a coincidência do ato de investir e administrar o investimento faz 
com que os elementos de fornecimento de informações, dever de diligência, etc. desapareçam. Neste caso, além 
de ser necessário verificar se estamos em face de um investimento coletivo, nenhum investidor poderá alegar que 
foi prejudicado por si próprio, enquanto administrador de seus próprios investimentos [...].” (MATTOS FILHO, 
2015, v. 1, t. 1, p. 187). 
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 Depreende-se que eventual crowdfunding que tivesse como contrapartida a prestação de 

serviço se enquadraria no gênero “sem retorno financeiro”, mais especificamente 

“crowdfunding baseado em recompensa”. Sem prejuízo de previsão normativa para a emissão 

de CIC que tenha como contrapartida “prestação de serviços”, eles não poderiam ser objeto de 

distribuição pública por meio do mecanismo de crowdfunding de investimento, na medida em 

que prevaleceria a norma específica proveniente da autoridade competente (CVM) que 

expressamente prevê que a sistemática da ICVM 588 não se aplica às ofertas públicas de valores 

mobiliários quando o retorno do capital recebido se der por meio de serviços380. 

 

6.5 Opções de compra de participação – alternativa viável para ofertas públicas via 

crowdfunding de investimento? 

 

 As opções de compra de participação, de acordo com o trabalho desenvolvido no 

âmbito do convênio de cooperação técnica e acadêmica firmado entre a CVM e a FGV Direito 

Rio, estariam dentre os “[...] títulos ou valores mobiliários relevantes ao crowdfunding de 

investimento” (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 39-41). 

  As opções de compra de participação (call options) constituem modalidade instrumento 

derivativo – e, por conseguinte, de valor mobiliário no critério legal381 – em que uma das 

contrapartes (“comprador” ou “titular”) adquire, mediante o pagamento de prêmio, o direito de 

comprar um ativo subjacente (ativo alvo, v.g., ações ou cotas) de outra contraparte (“vendedor” 

ou “lançador”), em data futura, por um preço previamente fixado (“preço de exercício” ou 

“strike”). Em outras palavras, por um lado, o titular da opção é detentor do direito ao exercício 

da opção – trata-se de faculdade, e não de uma obrigação – de adquirir o ativo alvo, por 

                                                 

 
380 Art. 2º, § 1º, II, da ICVM 588. 
381 Art. 2º, VII, da Lei nº 6.385/1976. Para fins de classificação legal, o art. 2º da Lei nº 6.385/1976 categoriza 

como valores mobiliários os “os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam 
valores mobiliários” (inciso VII), bem como “outros contratos derivativos, independentemente dos ativos 
subjacentes” (inciso VIII). 
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determinado valor, em determinado momento382 383. O vendedor, por sua vez, está obrigado a 

venda futura do ativo alvo. A vantagem vislumbrada por parte do titular da opção é a aquisição 

futura de um ativo com potencial de valorização, por preço inferior ao negociado no mercado. 

Caso não venha a ser exercida, a opção “vira pó” e o valor pago a título de prêmio é perdido 

(YAZBEK, 2009, p. 115; EIZIRIK et al., 2011, p. 115-116; MATTOS FILHO, 2015. p. 261-

262; JUNQUEIRA coord., 2016, p. 41). 

 Conforme esclarece Otavio Yazbek (2014, p. 467) os instrumentos derivativos buscam 

fins distintos dos instrumentos financeiros de participação e de dívida, tradicionalmente ligados 

ao financiamento de atividades econômicas. De acordo com o autor, em geral,  

 

[...] não há que se falar em ‘investimento’ propriamente dito nos instrumentos 
derivativos. Como se verá, as partes, no mais das vezes, pactuam a transferência de 
um resultado financeiro que será apurado tendo em vista o comportamento de alguma 
variável em um mercado de referência. Nos mercados tais instrumentos, são a rigor 
negociadas e apreçadas expectativas e, exceto em alguns poucos casos, não é correto 
falar em efetiva aquisição de ativos. [...]. 

 

 No contexto do ecossistema do venture capital, sugere-se que estaríamos diante de 

instrumento derivativo não patronizado – isto é, cujas especificações são determinadas 

diretamente entre as partes contratantes (CVM, 2014a, p. 313)384. 

                                                 

 
382 Sem prejuízo da possibilidade de condicionar o exercício dessas opções a alguns eventos (SZTAJN, 2005, p. 

387). Em regra, tais contratos não são negociados em mercados organizados, de sorte que “as regras que vigem 
são somente aquelas constantes da lei obrigacional aplicável, bem como do contrato firmado entre as partes” 
(MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 1, p. 261). 

383 As opções podem ser, ainda, “[...] ‘americanas’ (com o exercício do direito em qualquer momento até a data 
estabelecida) ou ‘européias’ (com exercício do direito apenas naquela data definida pelas partes)’.” (YAZBEK, 
2014, p. 457). 

384 De acordo com a CVM (2014a, p. 313-314), as opções não padronizadas – isto é, cujas especificações são 
determinadas diretamente entre as partes contratantes – negociadas em mercado de balcão não organizado teriam 
como características: i) liquidação do contrato estipulada a partir da necessidade das partes; ii) podem ser 
negociadas em qualquer ambiente de negociação; iii) os preços são fixados pelas partes, sem cotação aberta tal 
como ocorre no ambiente de bolsa; iv) não há limites de preços (alta e baixa), de sorte que há livre flutuação de 
preços; v) a relação entre as partes é direta, sem a existência de câmara de compensação; vi) não há garantia para 
o vendedor; vii) o risco de contrapartida é assumida pelo comprador, na medida em que não há câmara de 
compensação; e viii) baixa liquidez. 
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 Rodrigo Menezes e Julio Alexandrino (2016, p. 450) ponderam o seguinte acerca do 

investimento por meio de contrato de opção de compra de ações no contexto de operações de 

venture capital no Brasil: 

 

  [...]. Seria uma boa alternativa ao empreendedor para evitar, como no caso do 
mútuo conversível, a obrigação expressa de devolver a quantia recebida no 
vencimento, caso o mesmo não seja convertido pelo investidor oportunamente. Mas 
não necessariamente boa ao investidor, principalmente pelo fato de que, caso opte 
pela não conversão do valor aportado em capital social, nenhum direito restituitório 
lhe restaria, ao contrário do que ocorreria em um mútuo conversível. (Grifou-se). 

 

 Outra possibilidade ao contrato de opção seria incorporar cláusula de opção de compra 

de participação societária a um CIC ofertado publicamente via crowdfunding385. Outras 

estruturas poderão vir a ser identificadas ou desenvolvidas, levando em conta a criatividade 

inerente ao mercado financeiro386. 

 Na medida em que não se verifica a difusão no mercado brasileiro de crowdfunding de 

investimento de distribuição de “contrato de opção de compra de participação” ou, ainda, de 

“[...] previsão de cláusula de opção de compra de participação societária a um CIC”, deixaremos 

de aprofundar estes temas neste trabalho. 

 

6.6 Títulos representativos de dívidas conversíveis – instrumento financeiro híbrido 

 

 Os “títulos representativos de dívidas conversíveis”, na terminologia adotada pela 

ICVM 588, correspondem a valores mobiliários representativos de dívida com cláusula de 

                                                 

 
385 Segundo notícia veiculada por meio do jornal Valor Econômico: “O modelo de título de dívida conversível em 

participação não é o único. Na plataforma Eu Sócio, que projeta abrir as primeiras três campanhas de captação 
até dezembro de 2015, a estratégia adotada foi um contrato de investimento coletivo (identificado pela CVM 
como CIC), que dá ao investidor a opção de compra futura das cotas. ‘O modelo é semelhante ao de outras 
plataformas, mas sem a dívida. O padrão dos nossos contratos é de três anos para a validade de opção de compra 
das cotas, mas esse prazo é flexível’, diz o gerente da plataforma, Bernardo Herzog.” (DATT, 2015, p. 2). Durante 
a elaboração do presente trabalho, a plataforma EuSócio (www.eusocio.com.br) apresentou constantemente 
dificuldades de acesso, não sendo possível afirmar com segurança se a mesma continua operando regularmente; 
tampouco, se de fato, em algum momento, foi levada a mercado alguma oferta de CIC com cláusula de opção de 
compra de participação societária. 

386  A locução “mercado financeiro” foi aqui empregada em sentido lato. 
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conversibilidade, tais como (i) notas promissórias comerciais conversíveis e (ii) CIC 

conversíveis.  

  Os “títulos representativos de dívidas conversíveis” têm sido identificados na literatura 

que trata do ecossistema do capital empreendedor brasileiro sob diversas denominações, tais 

como: “mútuo conversível” (COELHO; GARRIDO, 2016, p. 121. FLACH; SILVA, 2016, p. 

155); “[...] contrato de mútuo conversível em participação societária” (MARQUES, 2015, p. 

25); “contrato de mútuo conversível em investimento” (LOBO; POTENZA, 2016, p. 276); “[...] 

títulos de dívida conversíveis em participação societária” (POTENZA; OLIVEIRA, 2016, p. 

6); “títulos de dívida conversíveis em participação acionária” (ENEI, 2011, p. 717); e “título 

conversível em participação” (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 41. SDM; SOI; CVM, 2016, p. 

45). 

 Os títulos representativos de dívida conversível ofertados do mercado doméstico de 

crowdfunding de investimento teriam sido inspirados nas convertible notes (MARQUES, 2015, 

p. 23-24; COELHO; GARRIDO, 2016, p. 121)387, mais difundidos no país para a captação em 

rodadas privadas de investimento-anjo388. Acerca das características das convertible notes, bem 

como para uma visão comparativa em relação aos instrumentos utilizados para financiamento 

com capital empreendedor de startups via crowdfunding de investimento – tanto no mercado 

                                                 

 
387 De acordo com Luiz Gustavo Garrido e Giulliano Tozzi Coelho (2016, p. 121): “O mútuo conversível, pode-se 

dizer, é uma tropicalização das Convertible Notes norte-americanas, as quais representam a constituição de uma 
dívida da empresa investida para com o investidor a qual poderá ser convertida em participação societária 
previamente estabelecida mediante um evento de liquidez – normalmente o ingresso de um novo investidor ou 
transformação de espécie societária (NORMAM, 2012, p. 2).” Observam, ainda, que “[n]o Brasil, o instrumento 
jurídico que mais se aproxima das convertible notes americanas é a debênture conversível, prevista no artigo 57 
da Lei das Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/1976. Porém, a utilização desse instrumento de captação demanda 
a emissão de títulos exclusivamente por uma sociedade anônima, que é um tipo societário mais sofisticado para 
gestão – por vezes, mais caro, e estatisticamente pouco adotado pelas micro e pequenas empresas. Assim, 
identificou-se a necessidade de criação de um instrumento híbrido e ‘tropicalizado’, para a formalização do 
referido investimento em outros tipos societários brasileiros” (GARRIDO; COELHO, 2016, p. 134).  

388 Esclarecem Guilliano Tozzi Coelho e Luiz Gustavo Garrido: “Apesar de [a aquisição de participação societária] 
ser, em princípio mais simples, também pode-se dizer que é a modalidade de investimento [anjo] menos utilizada 
[...]” (COELHO; GARRIDO, 2016, p. 117). Os autores partem da premissa de que a empresa investida será 
organizada sob a forma de uma sociedade limitada “[...] tendo em vista ser esta a forma societária mais utilizada 
na prática brasileira, bem como por não ser comum a exigência de transformação da empresa em uma sociedade 
por ações logo de cara” (COELHO; GARRIDO, 2016, p. 117). Serviria como desincentivo para a aquisição de 
cotas de sociedade limitada por parte de investidor-anjo o fato de que “[...] ao ingressar no quadro societário de 
uma startup [o investidor] não está apenas arriscando unicamente a perder o valor investido, mas também poderá 
perder muito mais, tendo em vista possibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade em 
determinados casos.” (COELHO; GARRIDO, 2016, p. 117-188). 
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brasileiro, como no mercado estadunidense –, destaquem-se os esclarecimentos de Rafael 

Younis Marques (2015, p. 23-24): 

 

[...] identificou-se que os investidores atuantes nesse mercado [de crowdfunding] 
utilizam instrumentos de investimentos que foram inicialmente criados nos Estados 
Unidos da América (EUA) para investimentos efetuados por investidores-anjos off-
line, ou seja, não por meio das plataformas de equity crowdfunding. 
  Isto é, nos EUA, a prática de equity crowdfunding se dá por meio de aquisição 
de ações de startups ou por valores mobiliários conversíveis em equity, conhecidos 
por convertible equity ou convertible security. Por outro lado, no Brasil o que se tem 
verificado é a utilização, no equity crowdfunding, de contratos de empréstimos 
conversíveis em equity, conhecidos como convertible notes. 
  Essas convertible notes foram massificadas principalmente por algumas das 
principais aceleradoras de startups dos EUA, tais como Y Combinator e 500 Startups. 
As convertible notes diferenciam-se um pouco dos convertible securities por existir a 
possibilidade de o investidor cobrar da startup o repagamento do valor investido, nos 
termos contratuais, ou, ainda, converter o valor do investimento em equity, ao passo 
que no convertible security a única opção do investidor é a conversão do valor 
investido em equity. 
  Este modelo de convertible note dos EUA fazia e faz sentido para os 
investidores no Brasil, principalmente considerando a insegurança jurídica existente 
com relação aos sócios de uma sociedade brasileira, os quais, a despeito da previsão 
legal sobre a limitação de responsabilidade, acabam, por muitas vezes, sendo 
responsabilizados pessoalmente por obrigações das sociedades (principalmente pelas 
de cunho trabalhista e consumerista). 
  A lógica dos investidores é a de que, como nas convertible notes eles figuram 
como credores das startups, e não como sócios, seu risco acabaria se limitando ao 
valor investido, de forma que, se o negócio não der certo ou se a startup contrair 
obrigações com as quais não consegue cumprir, as consequências dificilmente 
recairiam sobre os investidores que se relacionam a sociedade por meio dessas 
convertible notes. 
  Além do mais, no caso de problemas financeiros mais sérios que possam levar 
a startup à bancarrota, os investidores teriam prioridade no recebimento de seus 
créditos em relação aos sócios empreendedores389 390. (Grifou-se). 

                                                 

 
389 De acordo com o autor, amparado em Richard A. Brealey et. al. (Principles of corporate finance. 8. ed. Nova 

Iorque: The McGraw-Hill, 2006, p. 374-375) a razão de os investidores nos Estados Unidos da América 
utilizarem as convertible notes estaria relacionada a possibilidade de, em caso de (i) êxito do empreendimento e 
subsequente valorização das ações da investida, vir a ser detentor de suas ações; e, em caso de (ii) insucesso, 
permanecer como credor da empresa. Na prática doméstica verifica-se que, em caso de insucesso do 
empreendimento, o investidor almeja efetivamente a proteção do seu patrimônio pessoal diante de decisões 
judiciais que, por exemplo, venham a desconsiderar a personalidade jurídica da empresa investida, sem prejuízo 
da possibilidade de eventual recuperação do principal investido na qualidade de detentor de direito de crédito 
face a empresa investida (MARQUES, 2015, p. 42). 

390 Na mesma linha: “[...] o investidor, enquanto credor e não quotista, possui prioridade de recebimento sobre o 
capital social em caso de liquidação ou falência da sociedade investida. Como o risco de se investir em uma 
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 Os “títulos representativos de dívidas conversíveis” no ambiente do crowdfunding de 

investimento contam com destinação específica dos recursos para determinado projeto ou 

empreendimento; e se caracterizam como instrumentos híbridos, não descritos em lei, 

representativos de mútuo.  

  O mútuo em apreço constitui um empréstimo em dinheiro do investidor (mutuante), a 

título oneroso, para devolução pela sociedade investida (mutuária) em prazo determinado ou 

determinável391. De outra forma, estamos diante de uma operação representativa de crédito 

contra a mutuária, sem intermediação de instituição financeira392. 

  Os tais instrumentos podem veicular direitos assegurados típicos de acionistas, tais 

como: 

a) tag along (ENEI, 2011, p. 732; MARQUES, 2015, p. 25; CORVO, 2011, p. 100 

apud GARRIDO; COELHO, 2016, p. 137-138). Nesse contexto, o denominado “tag 

along”  consiste no direito de os investidores que não detêm o controle do 

empreendimento (“minoritários”), em caso de desinvestimento por parte do 

                                                 

 

startup em estágio inicial é muito elevado se comparado a fases posteriores, esse aspecto assume uma relevância 
ainda maior.” (LOBO; POTENZA, 2016, p. 276). 

391 De acordo com o Código Civil: “Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado 
a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.” Dispõe, ainda, 
aquele Código: “Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob 
pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.” O 
mencionado art. 406 do Código Civil reza: “Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, 
ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que 
estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” 

392 O mútuo a tomadores de recursos financeiros com intermediação de instituição financeira (v.g. banco) 
representa operação ativa, típica do mercado de crédito, sujeita à Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, sem 
prejuízo de outras normas legais e da disciplina infralegal por parte do Conselho Monetário Nacional. 
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controlador, vender conjuntamente os instrumentos representativos do seu 

investimento ao novo controlador, sob as mesmas condições393 394; 

b) drag along (ENEI, 2011, p. 732; MARQUES, 2015, p. 25; CORVO, 2011, p. 100 

apud GARRIDO; COELHO, 2016, p. 137). O drag along é aqui compreendido 

como a prerrogativa do controlador da sociedade investida, em caso de alienação de 

controle, exigir que os investidores que não detêm o controle (“minoritários”) se 

desfaçam do seu investimento, sob as mesmas condições (venda forçada)395; e 

c) direito de preferência (ENEI, 2011, p. 733-735. GARRIDO; COELHO, 2016, p. 

139). O direito de preferência assegura aos investidores originários a possibilidade 

de manter a proporcionalidade do seu investimento, mediante preferência na 

aquisição de cotas ou ações, em caso de aumento de capital, em igualdade de 

condições396 397. Observa José Virgílio Lopes Enei (2011, p. 733-735) que, sem 

                                                 

 
393 A alienação de controle em sociedades por ações – ou, ainda, tag along – é previsto no art. 254-A da Lei 

Societária. O tag along consiste no “[...] direito conferido aos acionistas minoritários de ofertas a venda de suas 
ações ao acionista adquirente na eventualidade de transferência ou alienação do controle da companhia objeto. 
Excepcionalmente, nesse cenário, que deve ser expressamente previsto no estatuto social ou acordo de acionistas 
relativo à companhia objeto, os acionistas minoritários detentores de ações sem direito a voto são incluídos entre 
os destinatários da OPA [Oferta Pública de Aquisição de Ações] para Transferência de Controle. [...].” 
(JUNQUEIRA et al., 2017, p. 658).  

394 Observam Giulliano Tozzi Coelho e Luiz Gustavo Garrido (2016, p. 125), amparados em Erik Frederico Oioli: 
“[...] é preciso destacar que o tag along que normalmente se prevê em acordos de sócios, não tem ligação direta 
com aquele previsto na Lei das Sociedades Anônimas [Lei nº 6.404/1976] (art. 254-A). Neste dispositivo, o que 
a legislação prevê é que no caso de companhias abertas (que negociam valores mobiliários no mercado de 
capitais) na qual se venha a alienar o controle, deverá o adquirente realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) 
para todos os demais acionistas com direito a voto (ações ordinárias, via de regra), estimulando um valor não 
inferior a 80% do valor pago por ação do bloco de controle (OIOLI, 2011, p. 318). Sendo assim, embora inspirado 
no presente dispositivo, o tag along contratual com ele não se confunde, sendo mero desdobramento da liberdade 
contratual das partes.” 

395 No contexto do investimento de capital empreendedor, ao tratar especificamente do investimento-anjo, 
Giulliano Tozzi Coelho e Luiz Gustavo Garrido ponderam, amparados em Erik Corvo, que: “[...] o drag along 
apresenta-se como um direito de exigir a venda, sendo, portanto, protetor do sócio, controlador, normalmente o 
empreendedor. Isto porque, imaginando-se a hipótese de [que] o empreendedor encontra um comprador para o 
controle de sua empresa, mas este não deseja conviver com os sócios minoritários por questões estratégicas, 
podendo frustrar a realização do negócio. Nestes casos, é de suma importância a cláusula de drag along, a qual 
dará ao empreendedor a possibilidade de exigir que os demais sócios também vendam o mesmo valor pago 
proporcionalmente a sua participação.” (CORVO, 2011, p. 100 apud COELHO; GARRIDO, 2016, p. 126). 

396 No contexto específico das companhias, a CVM esclarece que o direito de preferência – que também recebe 
outras denominações, tais como, “direito de subscrição” ou “direito de preempção” – também constitui uma 
forma de remuneração: “No caso de emissão de novas ações por parte da companhia, os atuais acionistas recebem 
o direito de subscrever prioritariamente essas ações, pelo preço de emissão e na proporção das ações já possuídas. 
Caso não tenha interesse em realizar a subscrição, é possível vender esse direito no mercado.” (CVM, 2014a, p. 
73).  

397 No que concerne ao direito de preferência: “Dentre as principais preocupações do investidor está o receio de 
ver a sua participação na empresa reduzida. Desta forma, o panorama jurídico brasileiro estabeleceu proteções 
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prejuízo da frequência das cláusulas de direito de preferência, investidores de 

venture capital e private equity “[...] têm preferido a negociação de cláusula de 

primeira oferta, em contraposição ao direito de preferência.”398. 

 Considerando que os títulos representativos de dívidas conversíveis ofertados 

publicamente como valores mobiliários, via crowdfunding, não são objeto de negociação em 

rodadas privadas de investimento com determinados investidores (ex.: investidor-anjo, FIP etc), 

parece ser incompatível em relação a tais instrumentos eventual previsão de mecanismo que 

assegure o controle societário da investida por parte de uma multiplicidade não conhecida 

previamente de potenciais investidores de varejo399. 

 Recorde-se, ainda, que os investimentos de capital empreendedor não são planejados 

para durar por prazo indeterminado – isto é, são investimentos por prazo certo – com foco na 

expectativa de altos ganhos financeiros (ENEI, 2011, p. 714; LOBO; POTENZA, 2016, p. 268). 

Por tal razão, ressalte-se a relevância da previsão das “cláusulas de saída” e da faculdade de 

conversibilidade, quando se tratar de instrumento de dívida conversível. 

 No que concerne à remuneração do investidor, é observado o seguinte por meio da 

Cartilha do Investimento Coletivo (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 57) acerca das práticas de 

                                                 

 

[...], tanto nas sociedades limitadas, por meio do art. 1.081, § 1º, do Código Civil, o qual dispõe que os sócios 
terão preferência para participar do aumento na proporção das quotas de que sejam titulares, até trinta dias após 
a deliberação, tanto na sociedade anônima, por meio do art. 171, caput e § 4º da Lei nº 6.404/1976, o qual dispõe 
que os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital, na proporção do aumento de ações 
que possuírem.” (GARRIDO; COELHO, 2016, p. 139). 

398 “Isso porque terceiros potencialmente interessados na aquisição das ações ofertadas muitas vezes se recusarão 
a investir tempo e recursos na elaboração da melhor proposta que poderiam apresentar se souberem que, apesar 
de todo seu esforço, subsiste a grande chance de não concretizarem o negócio em função da preexistência de um 
direito de preferência, para o qual correm o risco de servir de mera base comparativa. Tais terceiros podem, 
assim, ser incentivados a formular propostas tímidas, que não requeiram grande investimento de tempo ou 
recursos [...] e que, em última instância, se baseiem em premissas bastante conservadoras de avaliação do valor 
econômico das ações oferecidas. Essas propostas tímidas, por sua vez, acabam servindo de parâmetro ao exercício 
do direito de preferência, limitando o valor potencial ou as reais opções de venda do acionista ofertante” (ENEI, 
2011, p. 734-735). É por tal razão que se daria a predileção de alguns investidores em relação ao “direito de 
primeira oferta” por meio do qual, de acordo com o autor, “[...] o acionista interessado em alienar as suas ações 
tem a obrigação de solicitar aos seus demais sócios a apresentação de uma primeira proposta para compra das 
referidas ações. Eventualmente, a cláusula pode atribuir ao acionista alienante a obrigação de apresentar uma 
primeira proposta de venda.” (ENEI, 2011, p. 735). 

399 Registre-se, ainda, que os títulos representativos de dívidas conversíveis objeto de rodadas privadas podem 
assegurar ao investidor alguma interferência no processo de gestão da investida (MARQUES, 2015, p. 152-153; 
GARRIDO; COELHO, 2016, p. 135-136; LOBO; POTENZA, 2016, p. 269). Há, ainda, a possibilidade de 
previsão de cláusulas que asseguram ao investidor “[...] uma obrigação do empreendedor permanecer na 
sociedade (lock-up)” (MENEZES; ALEXANDRINO, 2016. p. 452) e/ou cláusula que tem a finalidade de “[...] 
impedir que o empreendedor concorra com as atividades desempenhadas pela empresa (non-compete)” 
(MENEZES; ALEXANDRINO, 2016. p. 452). 
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distribuição de rendimentos por parte de startups – aplicável, inclusive, para aquelas que 

captam recursos via crowdfunding de investimento: 

 

É difícil que uma startup pague dividendos aos seus investidores. Mesmo que haja 
lucro nos primeiros anos, o que já seria incomum, o objetivo primário da maioria das 
startups é o reinvestimento do próprio lucro para favorecer o crescimento. 

 

 Sugere-se que a prática de atrelar a remuneração dos títulos representativos de dívidas 

conversíveis a eventos aleatórios – ou, em outras palavras, de condicionar a remuneração do 

investidor ao resultado financeiro positivo do empreendimento – é vantajosa tanto para o 

empreendedor, como para o investidor em startups. Isso porque, concomitantemente, (i) há 

ampliação do potencial de ganho do investidor, caso o negócio da startup “escale”; e (ii) é 

limitado o risco de endividamento do emissor em caso de insucesso do empreendimento de 

risco – isto é, se por exemplo, houver previsão no instrumento de pagar remuneração apenas 

em caso de sucesso do negócio e, caso este não prospere, não há que se aventar o pagamento 

de remuneração ao investidor, limitando o montante da dívida da sociedade ao principal 

investido. 

  Nesse contexto, e com base nas evidências empíricas apontadas na seção 7 para fins 

deste trabalho, assumir-se-á que o mútuo instrumentalizado por meio dos títulos representativos 

de dívidas conversíveis pode ou não estar sujeito à remuneração que, quando prevista, pode 

ser determinada, determinável e/ou condicionada ao resultado financeiro positivo do 

empreendimento400.  

  Os títulos em análise veiculam “termos e/ou condições precedentes”401 – ou, ainda, 

“eventos de liquidez” ou “hipóteses de conversão” (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 40-42; 

GARRIDO; COELHO, 2016, p. 138-139; FLACH; SILVA, 2016, p. 155) definidos 

                                                 

 
400 Conforme constou da Cartilha do Investimento Coletivo (JUNQUEIRA coord., 2016, p.45): “Caso o investidor 

detenha um título conversível em participação, os documentos da oferta deverão estipular a sua forma de 
remuneração até a efetiva conversão em participação no empreendimento. Nesta hipótese, o investidor poderá 
ser remunerado com base em uma taxa de juros incidente sobre o valor investido, paga de acordo com prazos 
determinados nos documentos da oferta ou com parte dos lucros da sociedade, como se fosse sócio.” 

401 “Segundo Venosa (2008, p. 450), quanto à natureza jurídica, a cláusula de conversão pode possuir elementos 
de ‘condição’, quando condicionar-se o acontecimento a um evento futuro e incerto, e pode possuir elementos 
de ‘termo’, quando condicionar-se o início ou o término do acontecimento a evento futuro e certo, tal qual é o 
caso da data pré-fixada [para conversão].” (GARRIDO; COELHO, 2016, p. 138). 
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diretamente no instrumento no momento do investimento. Uma vez implementado algum 

termo ou condição precedente, é facultado ao investidor: 

a) exigir o seu crédito, sujeitando a emissora ao pagamento principal, acrescido dos 

encargos remuneratórios porventura previstos no instrumento; ou  

b) converter a dívida em instrumento de participação societária (ex.: cotas sociais 

ou ações de emissão da sociedade investida), com a dispensa do pagamento da 

dívida. Permanecendo o investimento, neste cenário, poder-se-ia afirmar que o 

investidor em instrumento híbrido passou a ser um investidor de instrumento de 

capital (equity), na medida em que passará a ser o efetivo titular de cotas ou ações. 

  No contexto em exame, podem funcionar como eventos ensejadores da conversão ou 

pagamento do crédito ao investidor (credor): 

a) o vencimento ordinário, no prazo previamente estabelecido no título; 

b) o vencimento antecipado, em razão, por exemplo, de inadimplência da obrigação de 

pagar rendimentos de capital;  

c) o recebimento de novo investimento – v.g., por meio de aporte de capital por parte 

de FIP; 

d) a aquisição da empresa investida por outra empresa de maior porte;  

e) a transformação de sociedade limitada em companhia; 

f) o exercício de direitos assegurados contratualmente típicos de acionistas – tais 

como, direito ao tag along, drag along402, de preferência e/ou de primeira oferta – 

acerca dos quais a discorreu-se anteriormente; e/ou 

g) a abertura de capital da empresa investida após a sua transformação em companhia 

de capital aberto. 

 De acordo com a literatura, no Brasil, a captação por parte de sociedades limitadas via 

crowdfunding de investimento tem se dado preferencialmente mediante distribuição de títulos 

                                                 

 
402  Observe-se que “[...] tanto o tag along como o drag along funcionam como verdadeiras condições suspensivas 

da venda de controle da empresa.” (COELHO; GARRIDO. 2016, p. 126). 
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representativos de dívidas conversíveis (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 49-50; MARQUES, 

2015, p. 25) 403. São aspectos que incentivam a escolha: 

a) insegurança jurídica quanto à captação de recursos por parte de sociedades limitadas 

por meio de instrumento representativo de: 

-  participação que conceda direitos econômicos ao investidor, mas sem 

atribuir-lhe direitos políticos (voto), tais como as ações preferenciais 

claramente previstas em lei como passíveis de emissão por companhias 

(NAVARRO, 2012, p. 95-119); 

-  dívida que conceda remuneração atrelada ao êxito do negócio e/ou que 

permita a sua conversão em ações, observadas determinadas condições 

estabelecidas no momento do investimento, tais como as debêntures de 

participação e/ou conversíveis, claramente previstas em lei como passíveis 

de emissão por companhias (GARRIDO; COELHO, 2016, p. 134; FLACH; 

SILVA, 2016, p. 155); 

b) no que concerne ao emissor: potencial simplicidade na gestão de uma empresa com 

um menor número de sócios com direitos políticos (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 

49; POTENZA; OLIVEIRA, 2016, p. 6; FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2014, p. 

16); 

c) no que diz respeito ao investidor: 

-  potencial limitação do risco de crédito ao montante de principal investido 

(MARQUES, 2015, p. 151; KOURY, 2011, p. 69 apud GARRIDO; 

COELHO, 2016, p. 142; MENEZES; ALEXANDRINO, 2016, p. 449-450; 

FLACH; SILVA, 2016, p. 159). Lembre-se de que o risco de perda do 

crédito é bastante elevado para novas empresas, em especial microempresas, 

com agravamento do risco, em se tratando de startups (SEBRAE, 2016, p. 

                                                 

 
403 Conforme observado na Cartilha do Investimento Coletivo (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 49-50): “Embora as 

ofertas públicas na modalidade equity crowdfunding tenham sido realizadas por sociedades limitadas, este tipo 
societário possui limitações próprias que a tornam um veículo menos adequado para receber uma grande 
quantidade de sócios. Por esse motivo, tem-se verificado que os valores mobiliários ofertados, na maior parte dos 
casos, constituem títulos a serem convertidos em participação quando da transformação do emissor de sociedade 
limitada em sociedade anônima.” Infere-se que no excerto, o termo equity crowdfunding foi empregado no 
sentido utilizado neste trabalho como crowdfunding de investimento. Na mesma linha, destaque-se a constatação 
de Rafael Younis Marques (2015, p. 25): “Quando o investimento é feito numa sociedade limitada brasileira, o 
instrumento jurídico utilizado que se assemelha às convertible notes é, na verdade, um contrato de mútuo 
conversível em participação societária.” 
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8-15; FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2014, p. 9) que se desenvolvem 

empreendimentos inovadores em ambiente de “extrema incerteza” (RIES, 

2011, p. 27); e 

-  mitigação do risco de atingimento do respectivo patrimônio pessoal do 

investidor, em caso de insucesso do empreendimento (MARQUES, 2015, p. 

92). 

 Acerca dos títulos representativos de dívida conversível, emitidos sob a forma notas 

promissórias comerciais, com cláusula de conversibilidade – denominadas na Cartilha do 

Investimento Coletivo desenvolvida no âmbito do convênio de cooperação técnica entre a CVM 

e a FGV Direito Rio, “notas conversíveis” – destaque-se o que segue: 

 

  Notas conversíveis são valores mobiliários quando ofertados publicamente e 
podem ser emitidos por qualquer tipo de sociedade404. Os investidores emprestam 
uma quantia em dinheiro para o emissor com a intenção de poder, no futuro, converter 
o saldo devedor em participação na sociedade emissora. 
  Importante ressaltar que, apesar de tratar-se de prática usual do mercado, a 
conversibilidade das notas não é prevista expressamente na legislação, sendo, 
portanto, um arranjo contratual. 
  Desde que observadas as condições preestabelecidas pelas partes, tais como 
prazo, remuneração, garantias e opções de convertibilidade, as notas conversíveis 
possibilitam que o investidor passe de credor a sócio da sociedade emissora com base 
em determinado critério de conversão conhecido previamente. 
  Caso o investidor opte por não converter a dívida em participação societária, 
a emissora deverá devolver o valor emprestado, acrescido de juros, quando previsto 
contratualmente (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 40-41, grifou-se). 

 

 Aquela Cartilha do Investimento Coletivo, trata, ainda dos “títulos conversíveis em 

participação” – que se infere – assumem contornos de CIC com previsão de conversão em 

participação societária. Conforme aquele estudo: 

  Ao realizar um investimento em uma sociedade emissora, o investidor pode 
receber em contrapartida pelo seu investimento, no lugar de uma ação ou quota, um 
título conversível ou permutável em participação, além das notas conversíveis já 
mencionadas. Chamam-se esses títulos de híbridos.  Trata-se de um título que 
confere ao investidor um direito de crédito por determinado prazo contra a sociedade 
emissora que, mediante verificação de eventos definidos nos documentos da 
operação, é convertido ou permutado por ações ou quotas da sociedade emissora. 

                                                 

 
404 As notas promissórias comerciais são passíveis de emissão por parte das sociedades empresárias de pequeno 

porte de que trata a ICVM 588, conforme mencionado anteriormente.  
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  Para o subscritor, a estrutura de títulos conversíveis possui a vantagem de 
diminuir a sua exposição ao risco até o momento da conversão, já que ele será apenas 
um credor do emissor nesse estágio inicial de operações do empreendimento. 
  Por outro lado, o título conversível pode conceder também maior flexibilidade 
ao emissor na condução dos negócios sociais, já que não possuirá inúmeros 
investidores como sócios ainda. 
  Nesse sentido, a estrutura de títulos conversíveis ou permutáveis em 
participação possibilita superar questões de logística e de governança impostas pelo 
método societário da sociedade limitada, ao não transformar os investidores em 
sócios do empreendimento no primeiro momento. 
  Os documentos da oferta pública podem estipular que, tão logo a sociedade 
esteja estruturada e o sucesso do empreendimento seja mais factível, o emissor seja 
transformado em uma sociedade anônima e seus investidores virem acionistas, como 
são chamados os sócios, de modo que as regras aplicáveis à sociedade emissora, à 
venda da participação e aos direitos dos acionistas sejam mais adequadas a uma 
sociedade com um grande número de investidores. (JUNQUEIRA coord., 2016, p. 
40-41, grifo dos autores). 

 
  No que concerne, especificamente, a aspectos relacionados à oferta pública dos títulos 

representativos de dívidas conversíveis, a ICVM 588 prevê que a plataforma deve adotar 

cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou 

omissão, para assegurar: 

a) o direito de conversão, até o vencimento do título405;  

b) a proibição de resgate antecipado sem anuência do credor406;  

c) direito assemelhado ao tag along, conferindo ao investidor direito de alienação 

conjunta, nos mesmos termos e a igual preço àqueles oferecidos aos controladores 

das ações, instrumentos ou quotas resultantes da conversão dos valores mobiliários, 

na hipótese de ser formulada oferta vinculante aos controladores para alienar, direta 

ou indiretamente, o controle da sociedade empresária de pequeno porte407;  e 

d) na hipótese de o investidor líder alienar, no todo ou em parte, seu investimento na 

sociedade empresária de pequeno porte, garantia do direito dos demais investidores 

apoiadores do sindicato de alienação conjunta dos valores mobiliários, nos mesmos 

termos e por igual preço àqueles oferecidos ao líder408 – tratar-se-ia de espécie de 

“venda forçada” moldada para ofertas de crowdfunding de investimento. 

                                                 

 
405 Art. 19, I, “d”, da ICVM 588. 
406 Art. 19, I, “e”, da ICVM 588. 
407 Art. 19, I, “f”, da ICVM 588. 
408 Art. 19, I, “h”, da ICVM 588. 



145 

  O documento que divulga as “informações essenciais sobre a oferta pública” deve 

esclarecer, em relação ao título representativo de dívida conversível em participação:  

a) as condições em que se dará a conversão e o método de avaliação da sociedade 

empresária de pequeno porte, para fins de determinação do preço e da quantidade 

do valor mobiliário de participação a ser emitido por ocasião da conversão409; 

b) eventual existência de obrigação de adesão ao acordo de sócios ou acionistas, 

quando da aquisição ou conversão do título de participação, juntamente com os 

principais direitos e obrigações advindos desse acordo, em especial no que tange a 

limitações ao direito de voto dos sócios410;  

c) os diretos políticos e patrimoniais na sociedade empresária de pequeno porte serão 

conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor, por ocasião da conversão411;  

d) a não existência de obrigação, definida na lei ou regulamentação, da sociedade 

empresária de pequeno porte que não seja constituída como sociedade anônima em 

transformar-se em neste tipo de sociedade, descrevendo as implicações da não 

transformação para o titular dos valores mobiliários adquiridos412; e 

e) as responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em 

sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem 

acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor, em razão de sua 

responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas 

esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras413. 

  Quando há constituição de veículo para o sindicato de investimento participativo, na 

hipótese de conversão ou alienação do investimento realizado por meio do veículo, deve ser 

garantido aos investidores apoiadores, individualmente, o direito de escolher receber os valores 

                                                 

 
409 Alínea “e” da Seção 3 do Anexo 8 da ICVM 588. 
410 Alínea “f” da Seção 3 do Anexo 8 da ICVM 588. 
411 Alínea “g” da Seção 3 do Anexo 8 da ICVM 588. 
412 De acordo com alínea “e” da Seção 6 do Anexo 8 da ICVM 588. Alerta no mesmo sentido deve constar de 

termo de ciência de risco do investidor a ser obtido pela plataforma, previamente à confirmação do investimento, 
a assinatura de termo de ciência de risco, de acordo com o art. 19, IV, “g”, da ICVM 588. 

413 Conforme alínea “f” da Seção 6 do Anexo 8 da ICVM 588. Alerta no mesmo sentido deve constar de termo de 
ciência de risco do investidor a ser obtido pela plataforma, previamente à confirmação do investimento, a 
assinatura de termo de ciência de risco, de acordo com o art. 19, IV, “b”, da ICVM 588. 
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mobiliários ou os recursos recebidos pelo veículo, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, 

exceto pela parcela correspondente à taxa de desempenho devida ao investidor líder e à 

plataforma, se for o caso414. 

 Pondere-se, ao final desta seção, que as limitações apresentadas neste trabalho relativas 

aos valores mobiliários passíveis de oferta pública por parte de sociedades limitadas – 

relacionadas a fatores tais, como a limitação dos instrumentos juridicamente previstos no 

ordenamento jurídico brasileiro e ao risco de atingimento do patrimônio pessoal dos potenciais 

investidores – pode interferir na estrutura de capital415 das empresas emissoras416 417.  

  Registre-se que foi desenvolvida por Marcelo Coletto Pohlmann e Sérgio de Iudícibus 

(2010, p. 1) pesquisa teórico-empírica que trata da influência da tributação do lucro na estrutura 

das grandes empesas no Brasil418. Ao final, sugerem os autores que pesquisas futuras poderiam 

“[...] incluir pequenas e médias empresas, de modo a verificar se a escolha da estrutura de 

capital é impactada da mesma forma [que grandes empresas no Brasil] pela tributação do lucro” 

(POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010, p. 23). 

  Agregue-se à proposta identificada no parágrafo precedente, a sugestão de futuras 

pesquisas acerca dos impactos dos diferentes instrumentos do crowdfunding de investimento 

                                                 

 
414 Incisos VI e VII, ambos do art. 33 da ICVM 588. 
415 A locução “estrutura de capital” é aqui compreendida como a proporção entre capital próprio e de terceiros 

(ROSMAN; FERNANDES, 2016, p. 236). 
416 “Cabe à empresa analisar a adequabilidade da estrutura de capital, de modo a permitir um equilíbrio financeiro 

das condições inerentes aos diversos instrumentos disponíveis – prazo de vencimento, custo da dívida, montante, 
compromissos contratuais (‘covenants’) e demais termos.” (SILVA; DISTADIO, 2017, p. 231).  

417 “Embora muitas vezes seja interessante financiar-se por meio de dívida, nem sempre essa oportunidade está 
disponível ou pode não ser adequada às necessidades da empresa. Muitos projetos de investimento sofrem com 
a ausência de fontes de crédito de longo prazo, que seria o perfil mais compatível para esta finalidade. A utilização 
de capital de terceiros, entretanto, quando utilizada em excesso, aumenta a vulnerabilidade da empresa aos 
humores da economia e a expõe a um maior nível de risco. Como consequência, o custo do financiamento é 
maior, podendo, em alguns casos, inviabilizar o negócio.” (CVM, 2014a, p. 211-212). 

418 De acordo com a literatura, têm sido produzidos estudos acerca da “importância da estrutura de capital e sua 
relevância na redução do custo de capital no aumento do valor de mercado das companhias” (ROSMAN; 
FERNANDES, 2016, p. 237). “Segundo a teoria do tradeoff, a empresa, incentivada pela vantagem fiscal do 
endividamento, recorre a capitais de terceiros até o nível em que os custos associados aos riscos de falência 
superam essa vantagem. A teoria do pecking order, por sua vez, preconiza uma hierarquização das fontes de 
financiamento e não atribui à tributação do lucro papel relevante na explicação do endividamento.” 
(POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010, p. 1). 



147 

na composição de estrutura de capital das “sociedades empresárias de pequeno porte”, 

considerando, inclusive, as startups419. 

 

6.7 Contrato de participação com investidor-anjo – instrumento para aporte de capital em 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

  

 O contrato de participação com investidor-anjo instituído por meio da Lei 

Complementar nº 155/2016 (contrato de participação) é instrumento que decorre de avença 

entre microempresa ou empresa de pequeno porte e investidor-anjo420.  

  Considerando que os valores mobiliários ofertados via crowdfunding de investimento 

sujeitos à remuneração condicionada ao resultado financeiro positivo do empreendimento 

podem também preencher as características de contrato de participação, é relevante identificar 

os seus elementos característicos nesta seção 6.7 e as suas implicações tributárias específicas 

na seção 11.4. 

 O contrato de participação deve atender determinados requisitos, quais sejam: i) ter por 

objeto “aporte de capital, que não integrará o capital social da empresa investida”421; ii) 

destinação obrigatória dos recursos para “fomento a inovação e investimentos produtivos”422; 

e iii) prazo de vigência de até sete anos423. 

 Portanto, não há limitação legal do espectro de potenciais empresas investidas às 

startups, na medida em que o aporte pode se dar em favor de qualquer microempresa ou 

empresa de pequeno porte, independentemente do seu tempo de criação ou do seu objeto, desde 

que os recursos captados sejam empregados em atividades de inovação e investimentos 

                                                 

 
419 Acerca da estrutura de capital das pequenas e médias companhias baseadas em tecnologia, levando em 

consideração a possibilidade de obtenção de recursos de terceiros por meio de crowdfunding de recompensas, 
ver: AMEDOMAR, 2015, p. 33-36. 

420 Primeira parte do “caput” do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 
421 Segunda parte do “caput” do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 
422 “Caput” e § 1o, ambos do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 
423 § 1o do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006.  
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produtivos, sem prejuízo de outros requisitos formais veiculados por aquela lei. Por não se 

enquadrar no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, as sociedades por ações 

não são elegíveis para a emissão de contrato de participação424. 

 Conforme mencionado na seção 4.3.1, pode ser “investidor-anjo”, para fins da Lei 

Complementar nº 155/2016, qualquer pessoa física, pessoa jurídica ou fundo de 

investimento425, sem necessidade de exposição prévia ao mercado. O conceito legal de 

“investidor-anjo” destoa, portanto, do difundido no mercado e na literatura. 

 Em princípio, faculta ao investidor em contrato de participação se desfazer do seu 

investimento, desde que a transferência da titularidade do aporte para terceiro alheio à sociedade 

se dê mediante consentimento dos sócios e não exista qualquer estipulação expressa em 

contrário no contrato de participação426. 

 O art. 61-C da Lei Complementar nº 123/2006 prevê que, em caso de venda da empresa, 

deve ser atribuído ao investidor-anjo “[...] direito de preferência na aquisição, bem como direito 

de venda conjunta da titularidade do aporte de capital, nos termos e condições que forem 

ofertados aos sócios regulares”. Em outras palavras, temos que há obrigação legal de atribuir 

ao “investidor-anjo” que investe por meio contrato de participação direitos assemelhados ao 

direito de preferência e ao direito tag along. 

  O investidor-anjo não será considerado sócio, nem terá qualquer direito à gerência ou 

voto na administração da empresa427. A atividade constitutiva do objeto social é exercida 

unicamente por sócios regulares, em seu nome individual e sob sua exclusiva 

responsabilidade428.  

 A remuneração depende, portanto, dos esforços de terceiros – in casu, do sócio – de 

sorte que a remuneração do capital (i) é desconhecida no momento do aporte de capital; e será 

                                                 

 
424 Art. 3º, § 4º, X, da Lei Complementar nº 123/2006. 
425 § 2o do art. 61-A e art. 61-D, ambos da Lei Complementar nº 123/2006. 
426 § 9o do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 
427 Inciso I do § 4o do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 
428 § 3o do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 
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devida apenas, (ii.i) se a empresa investida gerar lucro no exercício – ou, ainda, possuir lucros 

acumulados ou reserva de lucros; e (ii.ii) se houver efetiva distribuição de tais lucros.  

 No esteio deste raciocínio, tem-se que a remuneração do contrato de participação é 

imprevisível, estando sujeita à álea, ao resultado positivo do empreendimento. 

  Ainda, acerca dos rendimentos do contrato de participação, o legislador limitou o tempo 

de recebimento da partilha dos rendimentos em cinco anos429 –; e, também, o valor da 

remuneração a ser distribuída ao investidor-anjo para fins da Lei Complementar nº 155/2016. 

  De acordo com a Lei Complementar nº 123/2006, com redação conferida pela Lei 

Complementar nº 155/2016, o investidor-anjo poderá receber, no máximo, (i) 50% dos lucros 

distribuídos pela sociedade investida, ao final de cada período, observada a periodicidade das 

distribuições estipuladas no contrato de participação430; e/ou (ii) o valor investido devidamente 

corrigido431, em caso de exercício do direito de resgate a partir de dois anos contados da data 

do aporte de capital, com apuração de haveres na forma do art. 1.031 do Código Civil432. 

 Ainda que se avente que o propósito da norma possa ter sido proteger os pequenos 

empreendedores em relação aos grandes investidores do mercado empreendedor, infere-se que 

a limitação de retorno financeiro em investimento de risco no caso de resgate do contrato de 

participação interfere na relação entre o risco e o retorno do investimento e, por conseguinte, 

poderá ser percebida pelos potenciais investidores como um desincentivo ao investimento-anjo 

na forma da Lei Complementar nº 155/2016433.  

                                                 

 
429 Inciso III do § 4o do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 
430 § 6o do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 
431 § 7o do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 
432 “Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada 

pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. § 1o O 
capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. § 2o A quota 
liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação 
contratual em contrário.” 

433 Conforme observam Carlos Alexandre Lobo e Guilherme Peres Potenza (2016, p. 268-269) “[...] os investidores 
PE/VC [em private equity e venture capital] geralmente buscam retornos altos para o capital investido em 
empresas com grande potencial de crescimento. Tais investidores não compram títulos de dívida para que tenham 
simplesmente um retorno seguro e garantido. O seu objetivo principal é de ter retornos em progressão geométrica 
quando a companhia de seu portfólio for bem-sucedida e suas ações valorizarem exponencialmente. O alto risco 
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 No que concerne às perdas potenciais, o legislador buscou limitar as perdas financeiras 

ao valor do principal investido por meio de contrato de participação, inclusive ao pretender 

afastar o atingimento do patrimônio pessoal do investidor-anjo por dívidas da empresa, diante 

de eventual desconsideração da pessoa jurídica amparada no art. 50 do Código Civil, inclusive 

em caso de recuperação judicial434. Conforme ponderado na seção 4.3.1, a efetividade da 

proteção legal do patrimônio pessoal dos investidores em contrato de participação diante de 

insucesso do empreendimento dependerá do entendimento que virá a se formar na esfera 

judicial. 

  Em todo caso, a restrição legal em relação ao atingimento do patrimônio pessoal do 

investidor nas hipóteses especificadas na Lei Complementar nº 155/2016 pode funcionar como 

fator de incentivo à difusão de tal instrumento, bem como a caracterização do valor mobiliário 

ofertado via crowdfunding de investimento como contrato de participação.  

                                                 

 

também é parte dessa indústria: caso a companhia investida não prospere, todo o investimento é perdido. No 
entanto, a recompensa será substancial caso algumas das companhias do portfólio correspondam às expectativas 
do investidor. Por essa razão os investidores PE/VC exigem altos retornos em seus investimentos bem-sucedidos 
para cobrir as perdas sofridas com outras companhias do portfólio que tenham falhado [...].” 

434 Inciso II do § 4o do art. 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 
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7 CARACTERÍSTICAS DOS VALORES MOBILIÁRIOS DO CROWDFUNDING DE 

INVESTIMENTO OFERTADOS APÓS A REGULAMENTAÇÃO DA CVM  

 

 A presente seção tem por objetivo identificar as características dos valores mobiliários 

ofertados no mercado doméstico de crowdfunding de investimento, após a regulamentação pela 

CVM. De início, buscar-se-ão elementos indicativos e ilustrativos, colhidos junto à CVM e às 

plataformas, acerca das características dos valores mobiliários ofertados doméstico para melhor 

conexão da reflexão jurídica com a realidade. 

 Na sequência, serão delimitadas as características dos valores mobiliários do 

crowdfunding de investimento no mercado doméstico, para fins de identificar as implicações 

tributárias específicas de tais operações na seção 11. As escolhas são justificadas com base no 

conteúdo desenvolvido por meio das seções precedentes, amparadas na interpretação das fontes 

de pesquisa apresentadas.   

 O período de observação das ofertas levadas a mercado está compreendido entre 14 de 

julho de 2017 – data na qual a ICVM 588 entrou em vigor – e 31 de março de 2018. Trata-se, 

portanto, do recorte possível da prática investigada, no atual estágio de desenvolvimento deste 

mecanismo de captação. São limites para a percepção plena do fenômeno investigado a 

dispersão de dados no ambiente da Internet, bem como o curto período de vigência da ICVM 

588, que ainda no momento de elaboração deste trabalho não havia completado nem sequer um 

ano de existência. 

  Pois bem. Em consulta (i.i) à “Central de Sistemas”, no sítio da CVM na Internet, acerca 

das ofertas públicas de distribuição que foram objeto de “Dispensa de Registro de Empresa de 

Pequeno Porte e Microempresa (Instrução CVM nº 400/03, art. 5º, inciso III 

[revogado]435 )/Crowdfunding” 436  e, na sequência, (i.ii) aos sítios das plataformas para 

                                                 

 
435 Conforme comentado anteriormente, o inciso III do art. 5º da ICVM 400 foi revogado pela ICVM 588 e previa 

que a dispensa automática de registro a oferta pública de distribuição de “valores mobiliários de emissão de 
empresas de pequeno porte e de microempresas, assim definidas em lei.” 

436 Disponível em: <http://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta>. Acesso em: 3 abr. 2018. 
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identificar as ofertas que foram efetivamente levadas a mercado437 (ii) verifica-se que desde 

que a ICVM 588 entrou em vigor foram levadas a mercado ofertas públicas de distribuição por 

parte de 22 (vinte e dois) ofertantes, sendo: 

a) 4 (quatro) companhias fechadas, abrangendo: 

-  a primeira (e única) oferta pública de distribuição via crowdfunding de 

investimento de debêntures conversíveis emitidas Zb Sports S/A (“Zebra”), 

distribuída pela plataforma Kria438;  

-  as 3 (três) primeiras ofertas de ações preferenciais, todas iniciadas no 

primeiro trimestre de 2018 – quais sejam, a oferta da Dindin Soluções 

Financeiras S.A. (“DinDin”) distribuída pela plataforma EqSeed; e as ofertas 

da Arco Participações S/A (“Kria”) e da Luckro Digital S.A. (“Luckro”), 

distribuídas pela plataforma Kria; e 

b) 18 (dezoito) sociedades limitadas, que ofertaram apenas duas modalidades de 

valores mobiliários: notas promissórias comerciais439 e/ou CIC440. 

  As ofertas públicas de distribuição de sociedade empresária de pequeno porte 

dispensadas de registro pela CVM realizadas por meio de plataforma eletrônica de investimento 

                                                 

 
437 No presente trabalho não foram consideradas eventuais ofertas públicas, compreendidas no período delimitado 

para observação do mercado, (i) levadas a mercado, mas não informadas à CVM; e (ii) que tiveram o seu início 
informado à CVM, mas não foram efetivamente ofertadas parte das plataformas. 

438 De acordo com a Central de Sistemas da CVM a oferta da Zb Sports S/A teve início em 14 dez. 2017. Para 
maiores informações sobre a oferta vide ao final deste trabalho as respectivas “informações essenciais sobre a 
oferta pública”, dentre as referências utilizadas. 

439 Os 15 (quinze) ofertantes de notas promissórias comerciais identificados são os seguintes: i) Phosfato Presentes 
e Fotografias Ltda (KRIA; PHOSFATO, 2017); ii) Peepi Tecnologia da Informação Ltda (EQSEED; PEEPI, 
2017); iii) Villa Canto dos Pássaros Empreendimentos SPE Ltda (URBE.ME; RESERVA DA MATA, 2017); 
iv) EFG Saúde Ltda (KRIA; MAIS 60 SAÚDE, 2017); v) Joaquina Brasil Confecção e Comércio de Roupas, 
Acessórios, Artigos de Decoração Ltda – ME (KRIA; JOAQUINA BRASIL, 2017); vi) Pegaki Pecnologia de 
Entregas Ltda (EQSEED; PEGAKI, 2017); vii) Residencial Terra Brasilis Empreendimento Imobiliário SPE Ltda 
(URBE.ME; TERRA BRASILIS, 2017); viii) Loop - Serviços de Comunicações Ltda – ME (KRIA; 
LOOPIMÓVEIS.COM, 2017); ix) Nosso Sangue Serviços e Treinamento Ltda (KRIA; NOSSO SANGUE, 
2017); x) CPH Atividades de Internet Ltda (KRIA; CABEED, 2017); xi) Portal de Granada Empreendimentos 
Ltda (URBE.ME; VILLA GAUDI, 2018); xii) Resale Tecnologia e Serviços Ltda ME (KRIA; RESALE, 2018); 
xiii) Allugator Serviços Digitais Ltda. (EQSEED; ALLUGATOR, 2018); xiv) CRM Construções Civil Ltda 
(URBE.ME; MONTE VILLE, 2018); xv) Housed Serviços Gráficos e Decoração Ltda (EQSEED; HOUSED, 
2018). 

440 Foram identificados 3 (três) ofertantes de CIC, quais sejam: i) FAG Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. 
(KRIA; CERVEJARIA LEUVEN, 2017); ii) Radix Investimentos Florestais Ltda (STARTMEUP; RADIX, 
2017); e iii) Expense On Demand Serviço de Intermediação Ltda ME (STARMEUP; EXPENSEON, 2018). 
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participativo que servem de subsídio empírico para presente seção constam do Anexo B desta 

dissertação. 

 É necessário evidenciar que o dever de informar os dados relativos à realização da oferta 

pública, como a modalidade de valor mobiliário ofertados recaia sobre a emissora441 e, após a 

entrada em vigor da ICVM 588, passou a ser imputado à plataforma442. Logo, em que pese os 

dados terem sidos colhidos na página do regulador do mercado de capitais na internet, a fonte 

dos dados acerca dos valores mobiliários ofertados e a sua classificação não é a CVM, mas 

parte interveniente na operação de crowdfunding de investimento. 

 Sendo assim, ainda que se presuma que os dados fornecidos à CVM por terceiros para 

alimentação da Central de Sistemas sejam verdadeiros e precisos, não se pode fulminar a 

possibilidade de, por exemplo, um instrumento que reúna as características de CIC ter sido 

classificado pela plataforma como nota promissória comercial, e vice-versa443. 

  Registre-se, ainda, que os dados disponibilizados pela Central de Sistemas da CVM não 

permitem verificar as peculiaridades dos valores mobiliários ofertados – tais como se possuem 

cláusula de conversibilidade, previsão de opção de compra de participação ou, ainda, o 

respectivo prazo de vencimento. Em razão desta limitação, na busca de evidências empíricas 

consistentes, após colher dados junto à CVM acerca da oferta, foi necessário o cruzamento de 

                                                 

 
441 Dispunha o § 5º do art. 5º da ICVM 400, revogado pela ICVM 588, que em caso de emissão de valores 

mobiliários de emissão de empresas de pequeno porte e de microempresas, previamente ao início da oferta, a 
emissora deveria comunicar à CVM a sua pretensão de utilizar a dispensa de registro de oferta pública de 
distribuição. 

442 As plataformas devem encaminhar à CVM, por meio do sistema eletrônico disponível na página da CVM na 
Internet, formulário com informações acerca da oferta na data de início de cada oferta, de acordo com o inciso I 
do art. 27 e Anexo 27-I, ambos da ICVM 588. É mister das plataformas tomar todas as cautelas e agir com 
elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que as 
informações prestadas pela sociedade empresária de pequeno porte sejam verdadeiras, consistentes, corretas e 
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta, de acordo 
com o art. 19, I, “b”, da ICVM 588. Entretanto, observe-se, que de acordo com a CVM no Relatório de Análise 
SDM: Audiência Pública SDM nº 06/2016, “[...] trata-se de uma obrigação de meio e não de fim [...]”, de sorte 
que a conduta pelo regulador é no sentido de que a plataforma atue de forma diligente quanto a veracidade, 
consistência, correção e suficiência das informações fornecidas pela emissora (CVM, 2017a, p. 105-106). 

443 Deve ser alertado obrigatoriamente pelas plataformas em sua página principal e nos programas, aplicativos ou 
quaisquer meios eletrônicos disponibilizados, por força do art. 26 da ICVM 588, que: “[...] A CVM não analisa 
previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das 
informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade 
empresária de pequeno porte.” 
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tais dados com aqueles disponibilizados pelas plataformas operantes no Brasil de divulgação 

obrigatória ao público investidor – mais precisamente: as “informações essenciais sobre a oferta 

pública” e, quando disponível no momento da pesquisa, a minuta do valor mobiliário ofertado. 

 Neste contexto, para fins de identificar na seção 11 as implicações tributárias específicas 

para o investidor em valores mobiliários no mercado doméstico de crowdfunding de 

investimento assumiremos que tais instrumentos podem ser representativos tanto de (i) capital 

social – mais especificamente, ações preferenciais – ofertados por companhias fechadas, bem 

como de um (ii) mútuo444, passível de caracterização como instrumento de dívida ou híbrido, 

a depender das peculiaridades. 

  Ainda, para fins deste trabalho, em se tratando de mútuo, serão considerados que tais 

instrumentos podem ser conversíveis445 ou não446 em participação societária; e podem vir a ter 

característica de contrato de participação de investimento-anjo, de que trata a Lei 

Complementar nº 155/2016447. 

  No que tange aos rendimentos, será considerado que o instrumento de mútuo ofertado, 

pode conferir ou não direito a distribuição de rendimentos do capital investido. Em caso de não 

distribuição dos rendimentos, a expectativa de ganho financeiro se dá em razão de eventual 

ganho de capital obtido na alienação do investimento. Os rendimentos do capital investido, 

                                                 

 
444 Dos 22 ofertantes, 19 levaram à mercado ofertas públicas de instrumentos de dívida que correspondem às 

ofertas de debêntures, notas promissórias comerciais e CIC anteriormente mencionadas. 
445 São exemplos de ofertas públicas de instrumento de dívida com cláusula de conversibilidade: “Zebra”, com 

previsão de conversão na Cláusula V da Escritura de Emissão de Debêntures, distribuída pela plataforma Kria, 
em 2017; “Peepi” (EQSEED; PEEPI, 2017, p. 5); “Mais 60 Saúde” (KRIA; MAIS 60 SAÚDE, 2017, p. 3); 
“Phosfato” (KRIA; PHOSFATO, 2017, p. 2); “Nosso Sangue” (KRIA; NOSSO SANGUE, 2017, p. 3); e 
“Cabeed” (KRIA; CABEED, 2017, p. 4); “Joaquina Brasil” (KRIA; JOAQUINA BRASIL, 2017, p. 3);  
“Loopimóveis.com” (KRIA; LOOPIMÓVEIS.COM, 2017, p. 3); “ExpenseOn” (STARMEUP; EXPENSEON, 
2018, p. 22); “Resale” (KRIA; RESALE, 2018, p. 3); e “Allugator” (EQSEED; ALLUGATOR, 2018, p. 6). 

446 São exemplos de ofertas públicas de instrumento de dívida sem cláusula de conversibilidade as seguintes 
ofertas: “Terra Brasilis” (URBE.ME; TERRA BRASILIS, 2017, p. 3); “Reserva da Mata” (URBE.ME; 
RESERVA DA MATA, 2017, p. 3); “Villa Gaudi” (URBE.ME; VILLA GAUDI, 2018, p. 3); “Radix” 
(STARTMEUP; RADIX, 2017, p. 4); “Monte Ville” (URBE.ME; MONTE VILLE, 2018, p. 3). 

447 A oferta da “Cervejaria Leuven” efetuada por meio da plataforma Kria constitui exemplo de oferta pública de 
CIC que, nos termos da Seção 9 das “informações essenciais sobre a oferta pública”, também reúne características 
de contrato de participação de investimento-anjo, de que trata a Lei Complementar nº 155/2016 (KRIA; 
CERVEJARIA LEUVEN, 2017, p. 4). 
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quando distribuídos, podem ser pagos periodicamente ou apenas no vencimento da operação e 

a distribuição dos rendimentos pode se dar sob a forma de: 

a) juros448; 

b) distribuição de rendimentos gerados pelo empreendimento – ou, ainda, “do esforço 

do empreendedor ou de terceiros”449; ou 

c) distribuição de rendimentos gerados pelo empreendimento, com previsão de 

pagamento de rendimento mínimo garantido por parte do emissor450. 

                                                 

 
448 De acordo com as respectivas “informações essenciais sobre a oferta pública” há previsão de pagamento de 

juros remuneratórios ao investidor: i) de 3% a.a. nas ofertas da “Mais 60 Saúde” (KRIA; MAIS 60 SAÚDE, 
2017, p. 3); da “Phosfato” (KRIA; PHOSFATO, 2017, p. 2); da “Loopimóveis.com” (KRIA; 
LOOPIMÓVEIS.COM, 2017, p. 3); da “Resale” (KRIA; RESALE, 2018, p. 3); e da “Zebra” (KRIA; ZEBRA, 
2017, p. 3); ii) de 12% ao ano na oferta da “Nosso Sangue” (KRIA; NOSSO SANGUE, 2017, p. 3); iii) 
equivalente ao Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), acrescido de 6% a.a., na oferta da “Cabeed” (KRIA; 
CABEED, 2017, p. 4); e iv) equivalente a 100% da taxa SELIC a.a., na oferta da “Joaquina Brasil” (KRIA; 
JOAQUINA BRASIL, 2017, p. 3). 

449 Conforme constou das “informações essenciais sobre a oferta pública” da “Radix” de CIC representativo de 
“direito de participação em parte dos resultados financeiros líquidos da produção de módulo florestal com 
aproximadamente 20ha plantados de Mogno Africano, em julho de 2017, com previsão de corte para o ano de 
2037” (STARTMEUP; RADIX, 2017, p. 4); a remuneração é “[...] variável de acordo com a produtividade do 
plantio, custos operacionais e extraordinários aplicáveis, assim como o valor da madeira no momento da 
comercialização” (STARTMEUP; RADIX, 2017, p. 4); a “participação nos resultados” é de “[...] 15% (quinze 
por cento) dos resultados financeiros líquidos da produção.” (STARTMEUP; RADIX, 2017, p. 4). 

450 Esta modalidade de rendimento é observada nas quatro ofertas distribuídas pela plataforma Urbe.me, com foco 
em crowdfunding de investimento em empreendimentos imobiliários – quais seja, “Terra Brasilis”, “Reserva da 
Mata”, “Villa Gaudi” e “Monte Ville”. A título ilustrativo, destacamos as ofertas “Terra Brasilis” (URBE.ME; 
TERRA BRASILIS, 2017, p. 7) e “Reserva da Mata” (URBE.ME; RESERVA DA MATA, p. 7). Constou das 
características das mencionadas ofertas, conforme as respectivas “informações essenciais sobre a oferta pública” 
redação idêntica, no sentido de que: “[...] a rentabilidade dos contratos [CIC não conversíveis] será atrelada ao 
valor de venda do m2 das unidades [imobiliárias], desta forma ele pode variar para cima ou para baixo das 
projeções apresentadas neste prospecto. Caso a rentabilidade total do projeto seja inferior a rentabilidade do CDI 
durante a vigência do contrato. Caso a rentabilidade total do projeto seja inferior à remuneração mínima garantida 
o valor deverá ser acrescido pela incorporadora [imobiliária] até atingir o valor equivalente a 120% do CDI do 
período de vigência do contrato.” 
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8 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DO CROWDFUNDING 

DE INVESTIMENTO NO BRASIL 

 

 Nessa seção do trabalho, algumas questões emergem: É necessária a intervenção estatal 

por meio de regulamentação do crowdfunding de investimento? Há coerência entre os 

propósitos orientadores da ICVM 588 e do mercado de capitais? O mercado de crowdfunding 

de investimento local sofreu alterações após a sua regulamentação? A regulamentação do 

crowdfunding de investimento por meio da ICVM 588 tem se revelado eficiente para canalizar 

recursos para sociedades empresárias de pequeno porte? Buscar-se-á construir respostas para 

tais questões nesta seção. 

 Todavia, advirta-se, uma vez mais, que (i) a prática investigada constitui mecanismo 

financeiro de base de tecnológica, de sorte que serão consideradas suas atuais características, 

sendo possível a sua evolução e a assunção de novos contornos, bem como que, (ii) no momento 

da elaboração deste trabalho, a regulamentação do crowdfunding de investimento brasileira não 

contava com um ano de existência. 

 

a) É necessária a intervenção estatal por meio de regulamentação do crowdfunding de 

investimento?  

 

 O financiamento coletivo ganhou impulso após a crise mundial de 2018451, no contexto 

de uma “nova economia” que, no campo financeiro, buscava alternativas ao concentrado 

sistema financeiro tradicional e à interferência estatal. As alternativas consistiam no 

                                                 

 
451 “A crise financeira de 2007-2008 foi um evento de insolvência que deflagrou uma crise aguda de liquidez por 

causa do aumento de aversão ao risco das instituições financeiras no mercado interbancário, uma vez que as 
instituições não só acreditavam na capacidade de pagamento das demais, como também, de súbito, viram que 
não tinham conhecimento sobre a própria qualidade dos ativos que tinham em mãos. Na essência da crise estão 
as estruturas lastreadas em ativos, especificamente, ativos imobiliários americanos.” (TAYLOR, 2010, p. 43). 
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desenvolvimento de soluções e mercados452 mais simples e menos dispendiosos, de base 

tecnológica, que demandam menor quantidade de intermediários e, por conseguinte, menores 

custos operacionais e de transação453. Neste contexto, poder-se-ia argumentar que não seria 

necessária a sua regulamentação, na medida em que o mecanismo cumpre o papel de alocar 

pequenos montantes de recursos nos projetos de empreendimentos, eleitos diretamente pela 

“multidão”. 

  Todavia, vale lembrar que um dos componentes para os amplos efeitos da crise mundial 

é atribuído à não aplicação da devida regulação454 – in casu, a regulação bancária. 

  A “regulação” pode ser compreendida como o conjunto de normas jurídicas que 

interferem na esfera econômica, de forma a restringir a liberdade de ação dos agentes 

econômicos, para a administração de riscos relacionados às atividades desenvolvidas no 

mercado (EIZIRIK et al., 2011, p. 16; SZTAJN, 2004, p. 137). A regulação econômica para a 

disciplina do mercado de capitais pode ser emanada por (i) autoridade governamental, 

identificada como hetero-regulação; ou (ii) participantes do mercado, denominada 

autorregulação (SZTAJN, 2004, p. 138). 

 Sob uma perspectiva mais ampla, a regulação é instrumental para a implementação de 

determinados objetivos de cunho político (YAZBEK, 2015, p. 49; EIZIRIK et al., 2011, p. 15). 

Conforme sugere Rachel Sztajn (2004, p. 140): “Talvez o fator mais relevante para que se 

justifique regular o mercado esteja na combinação de crescimento econômico, inovação e 

acesso a recursos da poupança popular. [...].” 

 Nessa linha de raciocínio, o Estado atua como fornecedor da estrutura institucional, por 

meio da regulação, necessária para a correção de falhas de mercado (ROSA, 2014, p. 6; 

                                                 

 
452 Por “mercado”, no contexto apresentado, entenda-se “[...] qualquer situação em que pessoas que têm bens ou 

serviços para oferecer procuram apresentar-se frente a pessoas interessadas em obtê-los, ou, ainda, aquela em 
que muitos compradores potenciais buscam se apresentar frente à pessoa ou às pessoas que tenham bens ou 
serviços a oferecer, podendo, portanto, os dois fenômenos ocorrer simultaneamente. [...].” (MACKAAY; 
ROUSSEAU, 2015, p. 91). Sobre as diferentes acepções de “mercado” ver: YAZBEK, 2009, p. 53-56. 

453 Para uma visão da evolução história do desenvolvimento soluções financeiras aliadas às soluções de base 
tecnológica, levando em consideração os impactos da crise financeira de 2018, ver: ARNER; BARBERIS; 
BUCKLEY, 2015, p. 1-45. 
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SZTAJN, 2004, p. 137) – dentre as quais, destaquem-se as externalidades455, a competição 

imperfeita, os mercados incompletos e as falhas de informação456.  

  Sem prejuízo da existência de outros posicionamentos457, infere-se que a regulação no 

mercado de capitais se justifica em razão de diversos fatores, especialmente:  

a) proteger os agentes econômicos envolvidos no negócio em relação a diversos riscos 

inerentes ao mercado, de maneira que, de outra forma, tais agentes estariam 

desprotegidos (YAZBEK, 2009, p. 287); 

b) atribuir estabilidade e higidez ao mercado, necessários para a confiança dos agentes 

e o seu pleno funcionamento (SANTOS, 2015, p. 98-99; YAZBEK, 2009, p. 287);  

c) resguardar terceiros e a sociedade como um todo, dada a possibilidade de 

alastramento de efeitos colaterais, decorrentes do seu mau funcionamento 

(YAZBEK, 2009, p. 287). 

 A atuação estatal por meio da regulação financeira, conforme Otavio Yazbek (2009, p. 

183), amparado em Eros Roberto Grau (1998), não tende a ocorrer de forma direta, mas indireta, 

seja por meio de normas jurídicas de observância compulsória ou da indução, “[...] criando 

estímulos aos agentes e procurando, assim, direcionar as atividades destes a partir de 

mecanismos premiais.” 

                                                 

 
455 As externalidades consistem nos impactos de uma transação que afetam terceiros a ela estranhos. Há uma 

externalidade negativa quanto os atos de um indivíduo impõe custos a outros e, externalidade positiva, quando 
os atos de um indivíduo beneficiam a outros, sem nenhuma retribuição – os indivíduos que se beneficiam de uma 
externalidade positiva são denominados “caronistas”. 

456 As falhas de mercado, conforme Joseph E. Stiglitz (1999, p. 85), consistem em: competição imperfeita; bens 
públicos; externalidades; mercados incompletos; falhas de informação; desemprego, assim como problemas 
macroeconômicos.  

457 Para uma visão geral acerca das teorias relacionadas ao tema da regulação ver: EIZIRIK et al., 2011, p. 16-20. 
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  A indução via regulação não ocorre apenas por meio da regulamentação 458, tampouco 

de forma adstrita a um determinado campo do Direito459. Conforme será exposto mais 

detidamente na seção 12, um dos objetivos da tributação na era moderna, de acordo com Avi-

Yonah (2006-2007, p. 1-3), consiste justamente em regular a atividade econômica do setor 

privado460. 

  Em uma abordagem econômica, parte-se do pressuposto de que as pessoas são racionais 

maximizadoras dos seus próprios interesses461, de sorte que respondem a incentivos. Ou seja, 

(i.i) se o ambiente de uma pessoa sofre alguma alteração e (i.ii) se ela pode aumentar a sua 

satisfação alterando o seu comportamento, (ii) ela fará isso (POSNER, 1998, p. 2)462. 

  Nessa linha de raciocínio, na medida em que os agentes econômicos respondem a 

incentivos, a configuração deles importa. Sendo assim, trazendo a discussão para a seara 

do Direito – ou, ainda, para a ordenação de comportamentos por meio de normas jurídicas 

–, é necessário que o corpo normativo seja claramente orientado, assim como coerente e 

coeso.  

  Por esta razão, assume-se aqui, como ponto de partida, que um sistema jurídico 

constitui-se de um [...] corpo coerente e coeso de normas cuja observância garante certos 

objetivos valorizados que podem ser buscados em conjunto de modo inteligível” 

                                                 

 
458 “[...] [O] conceito de regulação deve abranger todas as medidas de condicionamento da atividade econômica, 

revistam ou não forma normativa. Na regulação haverá assim que distinguir os instrumentos de regulamentação 
normativa (lei ou outro instrumento) e as medidas administrativas ou de intervenção (concertação convencional, 
política administrativa, subsídios e outros incentivos, medidas de política financeira e monetária etc.). O essencial 
do conceito de regulação é o de alterar o comportamento dos agentes econômicos (produtores, distribuidores, 
consumidores), em relação ao que eles teriam se não houvesse regulação, isto é, se houvesse apenas as regras de 
mercado.. (MOREIRA, 1997, apud YAZBEK, 2009, p. 184). 

459 Conforme será exposto mais adiante, as políticas de incentivo ao mercado de capitais são fortemente 
impulsionadas no Brasil pela adoção de medidas extrafiscais. 

460 Os outros objetivos da tributação destacados pelo autor são (i) aumentar a arrecadação de receitas para a 
manutenção das atividades essenciais do governo e provimento dos bens públicos, bem como (ii) redistribuir a 
riqueza na sociedade de forma justa, reduzindo desigualdades. 

461 Sem prejuízo de outras abordagens, como a da economia comportamental anteriormente mencionada na seção 
4.3. 

462 Originalmente contou: “The concept of man as a rational maximizer of his self-interest implies that people 
respond to incentives – that if a person’s surroundings change in such a way that he could increase his 
satisfactions by altering his behavior, he will do so. […].”  
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(MACCORMICK, 2009, p. 135)463. Há, sob esse enfoque, a concepção do ordenamento 

jurídico como  

 

[...] um conjunto de normas orientados à realização de determinados valores e 
princípios. O veículo que tem a função de realizar tais valores e princípios são, 
propriamente as normas (regras) jurídicas. Dentro de uma determinada área, aplica-se 
o mesmo raciocínio pela busca do propósito daquele ramo do direito específico e das 
normas em disputa [...]. (PISCITELLI, 2009, p. 991). 

 
  O termo “coeso” assume para o autor o sentido de “[...] não contraditório com alguma 

norma válida e de caráter obrigatório do sistema [...].” (MACCORMICK, 2009, p. 135). O 

termo “coerente”, por sua vez, é empregado “[...] no sentido de que as numerosas normas de 

um sistema jurídico desenvolvido deveriam ‘fazer sentido’ quando consideradas em conjunto.” 

(MACCORMICK, 2009, p. 197). A aferição da coerência envolve, portanto, reflexão acerca 

dos valores orientadores do sistema (MACCORMICK, 2009, p. 137). 

  No que tange aos propósitos, a regulação do mercado de capitais deve ser norteada pelo 

interesse público (EIZIRIK et al., 2011, p. 17). Acerca da legitimidade de tais propósitos, 

destaque-se a ponderação de Maria Eduarda Fleck da Rosa (2014, p. 6): 

 

[...] a regulação é criada e legitimada quando se verifica as chamadas falhas de 
mercado, ineficiências que o sistema econômico por si só não seria capaz de 
solucionar, cabendo ao Estado – por meio de normas – corrigir tais desvios.  
  Todavia, ao final do horizonte encontram-se valores fundamentais e 
essenciais, que são comuns a todos os fins pretendidos pelo Direito. Se o regulador do 

                                                 

 
463 Sem prejuízo de a investigação de MacCormick estar relacionada ao processo de justificação em decisões 

judiciais (MACCORMICK, 2009, p. 10), sugere-se a aplicação dos conceitos basilares delimitados pelo autor. 
De forma bastante objetiva, com base nos esclarecimentos de Tathiane dos Santos Piscitelli (2009, p. 983-996), 
ao tratar do requisito da coerência no contexto da interpretação pelos juízes em decisões judiciais, conforme a 
teoria de MacCormick, a atividade do intérprete do direito deve ser justificada, não se limitando à simples 
subsunção do fato à norma (justificação de primeira ordem). Por “justificação”, entenda-se a apresentação das 
razões pelas quais uma determinada decisão judicial se revela a melhor para o caso. A decisão é “justificada” 
quando o resultado da subsunção sobrevive aos testes (justificação de segunda ordem) de (i) consistência e de 
(ii) coerência em relação ao ordenamento jurídico, bem como quando é (iii) aceitável sob o aspecto das suas 
consequências jurídicas – isto é, os efeitos da universalização do julgado não subvertem os propósitos do 
ordenamento jurídico. No que tange especificamente ao teste de coerência, há dois testes específicos: de 
coerência normativa e narrativa – o primeiro relaciona-se a matérias de direito; e, o segundo, a matérias de fato. 
A coerência normativa é de particular interesse no contexto desta seção, pois relaciona a justificação de 
proposições normativas e decisões judiciais “[...] no contexto de um ordenamento jurídico, concebido como uma 
ordem normativa e, portanto, orientada para a regulação de condutas [...]” (PISCITELLI, 2009, p. 990). 
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mercado pretende, de forma imediata, corrigir determinada falha de mercado, é 
porque, em última análise, deseja obter um ambiente justo, equânime de oportunidade 
para que os agentes possam interagir de forma a eles próprios gerarem bem-estar 
social. 
  São justamente esses valores últimos, que consubstanciam a própria finalidade 
mor e justificação da existência do Direito, que servirão também para julgar a 
correição das normas que regulam o mercado. [...]. É a luz desses mandamentos que 
a regulação [...] poderá ser considerada legítima ou não. 

 
  A literatura identifica como objetivos da regulação do mercado de capitais, orientados 

pelo interesse público: 

a) a proteção dos seus participantes (YAZBEK, 2009, p. 287), em especial os vários 

tipos de investidores464, com vistas à redução de riscos atrelados a comportamentos 

dos participantes do mercado, mas sem a pretensão de eliminar aquele inerente ao 

investimento (EIZIRIK et al., 2011, p. 20-21); 

b) a eficiência do mercado, com alocação de recursos em atividades produtivas, 

redução dos custos de transação e rápida reação das cotações às informações 

disponíveis (PINHEIRO; SADDI, 2005, apud. EIZIRIK et al., 2011, p. 22-23)465. 

Os objetivos da proteção dos investidores e eficiência do mercado são alcançados 

por meio do fornecimento de informações amplas e transparentes aos participantes 

do mercado (EIZIRIK et al., 2011, p. 20-24; ROSA, 2014, p. 6); 

c) criar e manter instituições sólidas e competitivas, por meio do estabelecimento de 

regras prudenciais, para atribuição de estabilidade ao mercado (SANTOS, 2015, p. 

98-99; YAZBEK, 2009, p. 287; EIZIRIK et al., 2011, p. 20); 

d) evitar a concentração do poder econômico, que pode resultar em diminuição da 

competição (EIZIRIK et al., 2011, p. 23); 

e) impedir a criação de situações de conflitos de interesses, capazes de resultar em 

situações nas quais os participantes do mercado (ex.: intermediários financeiros e 

                                                 

 
464 Raquel Sztajn (2004, p. 139) identifica os grupos de investidores no mercado e observa que, a depender das 

suas características, podem demandar regulação de forma mais intensa: “[...]. Um dos grupos de participantes é 
o dos insiders, que detêm informações não disponíveis para todo o público; outro é o dos analistas, que produzem 
informações; outro, o dos que especulam e dão liquidez ao mercado; finalmente, o que se denomina noise traders, 
pessoas que agem irracionalmente, baseadas na ideia de que têm informações valiosas que lhes permitem 
formular estratégias superiores aos demais.” 

465 “[...]. Quanto mais preciso for o preço e líquido o mercado, mais eficiente será, e os preços incorporarão 
rapidamente todas as informações disponíveis.” (SZTAJN, 2004, p. 139). 
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emissoras) podem ter interesses potencialmente antagônicos aos de seus clientes ou 

investidores (EIZIRIK et al., 2011, p. 23). 

 

 Acerca dos objetivos almejados, destaquem-se as ponderações de Otavio Yazbek (2009, 

p. 262), ora aplicáveis: 

 

 [...] as instituições não nascem pura e simplesmente da conduta racional do ‘homem 
econômico’, que procura de maneira quase natural, administrar riscos, reduzindo 
custos de transação ou circundando as falhas do sistema de mercado. Pelo contrário, 
o arcabouço institucional decorre também de elementos culturais, de processos 
políticos, da estrutura jurídica ou administrativa preexistente e mesmo da forma de 
inserção de cada país na economia mundial.” 

 

 Dessa forma, os objetivos orientadores do que seria uma regulação “ótima”466 e 

orientada ao interesse público podem não coincidir com os vetores orientadores dos subsistemas 

sociais467 – ou, até mesmo, os  vetores dos diferentes campos do subsistema do Direito – em 

um dado momento histórico.  

 Observe-se, ainda, que pela dinâmica e relevância da atividade econômica, os comandos 

normativos da regulação precisam ser concebidos de forma não engessada, além de fornecer 

segurança aos investidores (SZTAJN, 2004, p. 147). 

  Cabe, ainda, à autoridade reguladora equilibrar os objetivos da proteção do investidor 

com o estímulo à alocação dos recursos em atividades produtivas e rentáveis468.  

                                                 

 
466 O termo “ótima” é empregado no sentido de Pareto. Em síntese, com base em Joseph E. Stiglitz (1999, p. 57-

59), tem-se que a maioria das decisões dos governos representam dilemas, que melhoram o bem-estar de algumas 
pessoas e pioram o de outras. Boa parte dos economistas defendem um critério, baseado em valores 
individualistas – na medida em que somente se ocupa do bem-estar de cada indivíduo e não se preocupa 
explicitamente com a desigualdade. Para enfrentar tais dilemas, a denominada “eficiência no sentido de Pareto”, 
indica que, se uma mudança pode melhorar o bem-estar de algumas pessoas sem piorar de nenhuma outra, ela 
deve ser adotada. 

467 Adotando a “teoria sistêmica” de Niklas Luhmann, em abordagem acerca da teoria da sociedade, esclarece 
Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira (2009, p. 3), com amparo em Germano Schwartz (2005): “O sistema 
social irá apresentar ordens parciais ou subsistemas sociais, os quais na sua relação com o ambiente irão produzir 
formas específicas de abertura e redução de complexidade. Assim, encontraremos o subsistema da Política, da 
Economia e do Direito.” 

468 É nesta linha a preocupação de autoridades governamentais de diversas jurisdições ao regular o crowdfunding 
com retorno financeiro, conforme revelou a pesquisa da IOSCO (2015) mencionada na seção 3. 
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  A regulação sem orientação, coerência e consistência em relação ao ordenamento 

jurídico, assim como a ausência de clareza quanto aos propósitos eleitos – ou, em outras 

palavras, incentivos mal alinhados com os vetores orientadores das políticas públicas – 

tornam a atuação estatal ineficiente e irracional, com o potencial de desincentivar o 

desenvolvimento e o estímulo à produção de novas riquezas. Este tema será retomado mais 

adiante, na seção 12, oportunidade em que será investigado se a tributação do crowdfunding de 

investimento se alinha – ou não – tanto aos objetivos estatais declarados para o mercado de 

capitais nacional, como durante o processo de regulamentação do crowdfunding de 

investimento.  

 Nessa linha de raciocínio, a regulamentação apresenta-se como necessária para a 

correção das falhas de mercado e administração dos riscos a ele inerentes. Por sua vez, a 

regulação do crowdfunding de investimento é necessária por tais motivos, sendo justificada 

para resguardar os agentes econômicos envolvidos no negócio, atribuir estabilidade e higidez 

ao mercado, bem como resguardar os interesses da sociedade. Entretanto, para que a regulação 

seja eficiente, é necessária a adequada configuração de incentivos, orientados de forma coerente 

e coesa, voltados para o interesse público. 

 

b) Há coerência entre os propósitos orientadores da ICVM 588 e do mercado de capitais? 

 

  Após a delimitação dos objetivos teóricos do mercado de capitais, orientados para o 

interesse público, além da constatação de que a orientação das políticas públicas se altera ao 

longa da história, é relevante identificar quais são os vetores que norteiam a regulação do 

mercado de capitais local para enfrentar a questão que se apresenta.  

  Para tanto, é necessária uma breve retrospectiva histórica. 

  As bases institucionais do mercado de capitais foram concebidas durante o regime 

militar, entre as décadas de 1960 e 1970. O objetivo consistia em estabelecer um regime jurídico 

que viabilizasse o financiamento de longo prazo das grandes companhias privadas nacionais, 

não mais com recursos estatais, mas advindos do público investidor local, por meio do mercado 

acionário (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t.1, p. 159; YAZBEK, 2009, p. 267-269).  
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  À época, já havia um mercado de “papeis” ativo, ainda que pouco desenvolvido, com 

transações eminentemente privadas469. Dentre os participantes do mercado, havia (i) poucos 

ofertantes, organizados sob a forma de sociedades – por ações (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, 

t.1, p. 166-169; ANDREZZO; LIMA, 2002, p. 348) – no geral, empresas sob o controle de 

grupos familiares, “[...] sem nenhum interesse em partilhar a tomada de decisão e dar 

informações aos seus investidores” (MATTOS FILHO; PRADO, 2012, p. 196) e os (ii) 

investidores, em grande parte, eram pessoas físicas, geralmente com cultura de investimento 

em imóveis e moeda estrangeira, de modo que não existia relevante participação de investidores 

institucionais (MATTOS FILHO; PRADO, 2012, p. 191-196). 

  Os primeiros passos para a “invenção” de um mercado de capitais local foram dados no 

contexto do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) 470. O PAEG buscou, por meio da 

racionalização da economia, soluções para distorções e desequilíbrios que surgiram no período 

precedente471 (BAER, 2015, posição 6015), com destaque para os esforços para o controle da 

                                                 

 
469 Relatam Mario Henrique Simonsen e Roberto de Oliveira Campos (1974, p. 125-126) que houve, no início da 

década de 1960, a tentativa de desenvolvimento, em paralelo a um mercado de notas promissórias e letras de 
câmbio pelo setor privado, de títulos de médio prazo negociados a taxas bastante elevadas, da ordem de 100% a 
120% ao ano. De acordo, ainda, com os autores “[...] [o] descontrole desse mercado, onde frequentemente 
imperavam os endividamentos em bola de neve, levou várias empresas a insolvências ruidosas” (SIMONSEN; 
CAMPOS, 1974, p. 126). 

470 As reformas do PAEG mais relevantes à seara financeira, para fins deste trabalho, serão tratadas ao longo desta 
seção. Dentre as reformas na seara tributária destacam-se a reorganização do sistema tributário e a concepção do 
Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966) como um corpo de normas fechado, sem o diálogo com questões 
de justiça fiscal e de ponderações políticas. Para um relato sobre as alterações promovidas no sistema, ver: 
SIMONSEN; CAMPOS, 1974, p. 119-123. Acerca do debate precedente à tal opção e os desafios da 
interpretativos após a promulgação da Constituição de 1988, que resgata a importância da função distributiva da 
tributação, ver: PISCITELLI; QUEIROZ, Rafael, 2017, p. 576-577. No que tange às reformas trabalhistas, de 
forma bastante objetiva, houve a “[...] criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que substituiu 
o regime de estabilidade no emprego, então vigente, entendido como um entrave institucional ao aumento do 
emprego e, por conseguinte, ao crescimento econômico (HERMANN, 2016, p. 54). Os recursos obtidos junto ao 
FGTS, assim como o PIS e o PASEP, foram concebidos como poupanças compulsórias de administração 
estatizada, sob a administração, respectivamente, do BNH, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil 
(ANDREZO; LIMA, 2002, p. 349). 

471 Entre o final da década de 1940 e o início da década de 1960, dominava na agenda governamental a preocupação 
em substituir as importações por meio do desenvolvimento do setor industrial (BAER, 2015, posição 6015). Para 
tanto, foram adotadas medidas de estímulo, como: (i) subsídios para a construção de fábricas pelo BNDES 
(BAER, 2015, posição 6015); e (ii) estímulos para suprimir o mercado de consumo local com produtos de 
fabricação local – tais como tributação elevada para importações e mercados fechados (MIRANDA; MIRRA, 
2012, p. 35; SALERNO; KUBOTA, p. 31). Os anos de 1956 a 1961, durante o governo de Juscelino Kubitschek, 
foram fortemente marcados pela preocupação com a obtenção de “[...] altos índices de crescimento em um 
período relativamente curto – e o papel do governo em influenciá-lo firmemente [...]”; tal política é conhecida 
como “desenvolvimentista” (BAER, 2015, posição 1999). Com vistas a tais objetivos, no contexto do Plano de 
Metas, houve significativo investimento público e privado no setor industrial, de infraestrutura e a construção de 
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inflação – que chegou a 144% anualizada no início de 1964 –, estagnação econômica e 

desequilíbrio externo (HERMANN, 2016, p. 50-53). Com vistas a tais objetivos, foram 

implementadas amplas reformas estruturais no sistema financeiro, tributário e no mercado de 

trabalho (HERMANN, 2016, p. 50-51).   

  É nesse contexto que em 1964 foi estruturado o Sistema Financeiro Nacional (SFN), 

ocasião em que foram definidos os papéis dos seus participantes, por meio da Lei nº 4.595 (Lei 

da Reforma Bancária) 472. O foco era o sistema financeiro473, sendo dispensado ao mercado de 

valores mobiliários apenas uma referência (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t.1, p. 166). O 

objetivo era atribuir ao SFN “[...] mecanismos de financiamento capazes de sustentar o processo 

de industrialização já em curso, de forma não inflacionária.” (HERMANN, 2016, p. 56, 

destacou-se). 

  Em 1965, sobreveio a primeira disciplina jurídica específica do mercado de capitais, por 

meio da Lei nº 4.728 (Lei do Mercado de Capitais), na busca do seu desenvolvimento. Em 

síntese, a Lei do Mercado de Capitais introduziu no sistema jurídico o termo “títulos e valores 

mobiliários”, sem, contudo, delimitar a sua amplitude474. Cabe, por sua vez, ao CMN disciplinar 

                                                 

 

Brasília (VILLELA, 2016, p. 28-35). Se por um lado houve um crescimento econômico acelerado, por outro, o 
resultado foi a elevação do déficit público, a inflação alta e a deterioração das contas externas (VILLELA, 2016, 
p. 45). Na sequência, houve o breve governo de Jânio Quadros (1961), que renunciou e foi sucedido por João 
Goulart (1961-1964), até sobrevir o regime militar, em 1964, perdurando até 1984.  

472 De acordo com a literatura, no início da década de 1960, o sistema financeiro apresentava as seguintes 
características: “[...]. De um lado, o controle do sistema criador de moeda era bastante precário: não havia um 
Banco Central [...]. Por outro lado, a inflação, combinada com a lei da usura, desestimulou por completo a 
aplicação de poupanças em títulos de renda fixa [...]. [O] sistema bancário particular especializou-se quase que 
exclusivamente no desconto de efeitos comerciais a prazo curto, raramente superior a 120 dias. A oferta de crédito 
de longo prazo, para o financiamento industrial e para as hipotecas, se limitava aos poucos recursos oferecidos 
por agências governamentais, como o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e as Caixas Econômicas. 
Tais financiamentos, a juros subsidiados, eram altamente disputados pelos interessados e, em muitos casos, a sua 
distribuição se guiava por critérios de prestígio político. Obviamente a escala em que eram oferecidos era muito 
inferior à procura potencial. [...].” (SIMONSEN; CAMPOS, 1974, p. 124-125). Para mais informações acerca do 
período ver também: BAER, 2015, posição 2026; MATTOS FILHO; PRADO, 2015, p. 191; MATTOS FILHO, 
2015, v. 1, t.1, p. 166-169; ANDREZZO; LIMA, 2002, p. 348. 

473 Dentre as medidas, destaquem-se a criação do CMN, que assumiu o papel do Banco do Brasil de regulador do 
mercado financeiro e de autoridade cambial; e a do Bacen, a quem foi atribuída competência para executar as 
deliberações do CMN, fiscalizar e aplicar sanções no mercado financeiro. 

474 Entretanto, a ausência de tal definição não teria trazido maiores implicações à época, quer seja pela “[...] falta 
de previsão de punição específica na denominada Lei do Mercado de Capitais, quer pela insipiência do mercado, 
quer pelo número reduzido das sociedades que colocavam valores mobiliários junto ao público” (MATTOS 
FILHO, 2015, v. 1, t.1, p. 169). 
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e ao Bacen fiscalizar o mercado de capitais475 de forma orientada a, dentre outros objetivos, 

“facilitar o acesso ao público investidor a informações” e “proteger investidores contra 

emissões ilegais ou fraudulentas” e evitar fraudes476. Observa Otavio Yazbek (2009, p. 271),  

 

[...] as estruturas regulatórias não se voltavam tanto para finalidades tipicamente 
‘corretivas’ da regulação (ou seja, a regulação como afronta a falhas de mercado), mas 
muito mais para a criação de um verdadeiro mercado no país, procurando conformar 
as estruturas que dele fariam parte. 

 

  Entretanto, tais medidas não foram suficientes para a redução do setor público no 

mercado financeiro (ANDREZO; LIMA, 2002, p. 349; ROSA, 2014, p. 13; BAER, 2015, p. 

6936; YASBEK, 2009, p. 275); “[...] o público não tinha interesse no mercado acionário, pois 

faltava confiança [...]” (ANDREZO; LIMA, 2002, p. 349). Registra Werner Baer (2015, 

posição 6946) acerca do período: 

 

Apesar dos esforços das autoridades monetárias no sentido de desenvolver um 
mercado de capitais, os êxitos foram limitados. Levanta-se pouco capital privado pela 
emissão de novas ações e as ações mais comercializadas são aquelas de empresas do 
governo. O governo e as autoridades monetárias emitem a maioria dos títulos a longo 
prazo (com correção monetária); o financiamento externo de longo prazo para 
empresas privadas vem do exterior), geralmente da matriz de subsidiárias de 
multinacionais ou de empréstimos de órgãos do governo, especialmente o BNDES e, 
até ser fechado na década de 1980, do Banco Nacional da Habitação (BNH). 

 
 Com vistas aos propósitos almejados, paralelamente foram instituídos vários incentivos 

à canalização de recursos à grande empresa privada nacional, via mercado de capitais, de 

natureza: 

a) financeira, como por exemplo, o financiamento dos investidores, com juros 

reduzidos para aquisição de ações lançadas por companhias abertas (MATTOS 

FILHO, 2015, v. 1, t.1, p. 159); e 

b) tributária477, tais como a possibilidade de: 

                                                 

 
475 Art. 1º da Lei do Mercado de Capitais. 
476 Conforme, respectivamente os incisos I e II, ambos do art. 2º da Lei do Mercado de Capitais. 
477 Os incentivos de natureza fiscal, adotados na primeira fase do governo militar, buscavam estimular o mercado 

de capitais e a abertura de capital das empresas; o desenvolvimento de determinados setores e regiões; e as 
exportações. Para uma visão detalhada das características dos incentivos descritos, ver: SIMONSEN; CAMPOS, 
1974, p. 138-150. LAMY FILHO; PEDREIRA, 1992, p. 132-135. 
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-  o investidor pessoa física: 

-  abater da renda bruta valor correspondente a 30% das quantias 

aplicadas na subscrição pública de novas ações nominativas ou 

endossáveis, emitidas por companhias abertas, quando da apuração 

do Imposto sobre a Renda (IR) (SIMONSEN; CAMPOS, 1974, p. 

146);  

-  abater do IR devido valor correspondente a 50% das quantias 

aplicadas na subscrição pública de novas ações do Banco do 

Nordeste do Brasil e do Banco da Amazônia, observado o limite de 

25% do imposto apurado (SIMONSEN; CAMPOS, 1974, p. 143-

144); 

-  investir em cotas dos denominados “Fundos 157”, os fundos com 

portfólio constituído por carteiras de ações, disciplinados pelo 

Decreto-Lei nº 157/1967, cujo valor da cota correspondente à parte 

do valor devido pelo contribuinte/cotista à título de IR478; 

-  às companhias abertas: isenção do IR devido sobre a parcela dos lucros 

distribuídos superior a 25% e inferior a 50% do lucro total da empresa 

(SIMONSEN; CAMPOS, 1974, p. 146). 

 Os estímulos foram excessivos. Criou-se uma demanda artificial, sob pequena 

fiscalização (SZTAJN, 2004, p. 141; MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t.1, p. 170), que levou a um 

crescimento acentuado do volume de recursos disponíveis em relação às ações ofertadas (1968-

                                                 

 
478 “Não se pode negar que o instrumento de incentivo fiscal foi capaz de canalizar volumosos montantes de 

pessoas físicas para o mercado de ações, por um longo tempo. Ocorre que tais pessoas não tinham genuíno 
interesse de se tornarem investidores do mercado de renda variável, mas simplesmente pretenderam deixar de 
pagar imposto de renda para em momento posterior resgatar o dinheiro correspondente aos seus títulos. A entrada 
de investimento pela bolsa, ao que parece, seria quase a fundo perdido. Qualquer ganho seria aceitável e, se a 
perda ocorresse, igualar-se-ia à situação de pagamento aos cofres públicos. Esta constatação fica evidente na falta 
de interesse dos contribuintes-investidores demonstrada com valores que até hoje não foram resgatados. [...]. De 
outro lado, as companhias que receberam recursos também não tinham legítimo interesse em participar do 
mercado de capitais captando recursos de investidores que prestariam contas e remunerariam o capital. O 
verdadeiro objetivo de abrir capital era receber recursos de maneira facilitada e mais barata que o captado no 
sistema bancário.” (MATTOS FILHO; PRADO, 2012, p. 205). 
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1969) 479. A consequência foi a distorção do mercado acionário, gerando grandes perdas 

financeiras e a desconfiança generalizadas dos investidores – em especial, pequenos 

investidores pessoa física480 – o que culminou em uma forte retração do mercado em 1971 

(BARCELLOS, 2011, p. 175; ROSA, 2014, p. 13; SZTAJN, 2004, p. 141; MATTOS FILHO, 

2015, v. 1, t.1, p. 170; YAZBEK, 2009, p. 270-276; ANDREZO; LIMA, 2002, p. 350; 

MATTOS FILHO; PRADO, 2012, p. 206-207).  

  Por essas razões, aperfeiçoamentos institucionais se tornaram necessários. A resposta 

governamental veio em 1976, com vistas à recuperação do mercado acionário, com a introdução 

no sistema jurídico da Lei nº 6.385/1976, que disciplinou o mercado de capitais e criou a CVM; 

bem como da Lei Societária, que consolidou a disciplina das sociedades por ações481. O objetivo 

de desenvolver o mercado de capitais local para financiar as grandes companhias privadas 

nacionais permaneceu, portanto, inalterado. Conforme relatou Ary Oswaldo Mattos Filho 

(2015, v. 1, t. 2, p. 317): 

 

[...] o nosso mercado de distribuição de valores mobiliários se encontra – desde o 
início, é bem verdade – todo voltado para a capitalização da grande empresa. Tal 
situação tem sua raiz nas alterações ocorridas na Lei das Companhias, bem como na 
proposta de criação de uma autarquia federal destinada a regular e a incentivar o 
mercado de valores mobiliários brasileiro [CVM]. A orientação dada pelo governo 
Geisel aos escolhidos para a apresentação do projeto das hoje Leis n. 6.385/1976 e n. 

                                                 

 
479 Relatam Mario Henrique Simonsen e Roberto de Oliveira Campos (1974, p. 147) que, com poucas ações 

disponíveis sendo nas bolsas pelos investidores, a taxa média de aumento do preço das ações foi equivalente a 
1.700% no acumulado entre 1969 e 1971. 

480 “[...] Entre 1966 e 1971, o mercado primário cresceu a uma taxa média anual de aproximadamente 53% em 
termos reais. [...] A fase de alta do boom trouxe para as bolsas de valores empresas de todos os tipos e milhares 
de investidores, com volumes significativos de recursos, porém sem técnica e com intenção de fazer fortuna 
rapidamente. Na segunda fase, quando ocorreu a baixa, os investidores desapareceram. Esse acontecimento 
prejudicou a evolução do mercado acionário brasileiro, pois foi preciso reconquistar a confiança do investidor. 
Um aspecto positivo, entretanto, foi a injeção de capital inicial de volumes significativos de recursos nas 
empresas.” (ANDREZO; LIMA, 2002, p. 350).  

481 Conforme entrevista concedida por Ary Oswaldo Mattos Filho à Marta Barcellos (2011, p. 168, grifou-se): 
“[...]. O ministro da Fazenda era o Mário Henrique Simonsen. Havia uma intenção, dentro do governo, de se 
retirar do Código Civil a parte das sociedades por ações e, ao mesmo tempo, criar um mecanismo de 
financiamento para a grande empresa privada nacional, que seria o mercado de capitais. As empresas de economia 
mista seriam financiadas via governo; as estrangeiras, por suas respectivas matrizes. Esse mercado de capitais, 
para ser desenvolvido, precisaria de uma alteração na Lei das Sociedades por Ações, e da criação de uma 
autarquia especializada. Era necessário fomentar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Então o presidente 
Ernesto Geisel retirou do Código Civil, que estava no Congresso, toda a parte de sociedade por ações.” (grifou-
se). Acerca do objetivo da Lei Societária, avalia, no mesmo sentido, Osmar Brina Corrêa Lima (1999, p. 235). 
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6.404/1976 foi a de que o país deveria ter um sistema de capitalização que tivesse por 
finalidade carrear recursos, via mercado de capitais, para a grande empresa nacional, 
cabendo ao Estado fundear as companhias estatais e ao capital estrangeiro capitalizar 
as suas próprias companhias. Ou seja, a intenção da legislação aprovada [em 1976] 
seguiu o modelo governamental, privilegiando a capitalização das grandes sociedades 
anônimas nacionais. (Grifou-se). 

   

 A Lei nº 6.385/1976, ao criar a CVM482, atribuiu à nova autoridade atribuições 

originárias do Bacen de disciplinar e fiscalizar operações envolvendo os “valores 

mobiliários”483. No que tange aos propósitos, dispõe que cabe ao CMN dar orientações gerais 

à CVM, destacando-se, dentre os objetivos compartilhados entre tais autoridades, de acordo 

com o art. 4º da Lei n° 6.385/1976: 

a) o estímulo à formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários484;  

b) a promoção da expansão e do funcionamento eficiente e regular do mercado de 

ações485;  

c) o estímulo às aplicações permanentes em ações do capital social de companhias 

abertas sob controle de capitais privados nacionais486;  

d) proteger os titulares de valores mobiliários487; e 

e) assegurar acesso ao público a informações sobre os valores mobiliários 

negociados e às companhias que os tenham emitido488. 

 A Lei Societária, por sua vez, estabeleceu ampla e sofisticada legislação acerca das 

sociedades por ações489, que “[...] conservou os produtos existentes e ampliou o número de 

alternativas tanto para empresários como para investidores [...]” (ANDREZO; LIMA, 2002, p. 

351). Com vistas ao fortalecimento do mercado de capitais, passou a “[...] estabelecer uma 

                                                 

 
482 Art. 5º da Lei n º 6.385/1976. 
483 As negociações envolvendo títulos de crédito remanescem sob a competência regulatória do Bacen. 
484 Art. 4º, I, da Lei nº 6.385/1976. 
485 Primeira parte do inciso II do art. 4º da Lei nº 6.385/1976. 
486 Segunda parte do inciso II do art. 4º da Lei nº 6.385/1976. 
487 Art. 4º, IV, da Lei nº 6.385/1976. 
488 Art. 4º, VI, da Lei nº 6.385/1976. 
489 Entretanto, aquela que deveria ser uma lei própria das companhias abertas “[...] acabou se transformando em 

uma norma aplicável a todas as companhias – abertas, fechadas e mesmo as chamadas ‘companhias fechadas de 
pequeno porte’.” (YAZBEK, 2009, p. 270). Para informações adicionais acerca do histórico das sociedades por 
ações e os esforços do legislador para “[...] fortalecer a empresa privada nacional, visando ao desenvolvimento 
econômico brasileiro” (LIMA, 1999, p. 235), vide o artigo de Osmar Brina Corrêa Lima (1999, p. 231-237). 
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sistemática que assegurasse ao acionista minoritário o respeito a regras definidas e equitativas, 

com atrativos suficientes de rentabilidade e segurança.” (ANDREZO; LIMA, 2002, p. 351). 

  As medidas legais de 1976 não implicaram em repercussão imediata no mercado, mas 

contribuíram para a evolução do arcabouço jurídico societário e do mercado de valores 

mobiliários (MATTOS FILHO; PRADO, 2015, p. 211; BARCELLOS, 2011, p. 75). 

 A década de 1980 é marcada por diversas tentativas de contenção da inflação, na qual 

se observou forte dependência de recursos estatais – isto é, de gastos públicos – para o 

financiamento empresarial. No final da década, há relato de uma retomada do investimento em 

ações, em decorrência de interferência do governo nas taxas de juros, no contexto do Plano 

Cruzado. Especificamente no ano de 1987 (BAER, 2015, posição 3973), surgiram esforços, no 

sentido de atrair o capital estrangeiro, mediante criação de um sistema de recibos de depósitos 

(os Depositary Receipts ou DR) e pela permissão de participação estrangeira na bolsa de 

valores, por meio de veículos de investimento (BAER, 2015, posição 6556; ) 490. No entanto, 

as medidas não atingiram plenamente os seus objetivos (MATTOS FILHO; PRADO, 2015, p. 

212). 

  Nesse período iniciou-se o processo de redemocratização491. A Constituição Federal de 

1988 (CF) dedicou o Título VII especificamente para a Ordem Econômica e Financeira, 

fundada na livre iniciativa e valorização do trabalho, conforme os ditames da justiça social492. 

Dentre os princípios orientadores da ordem econômica e financeira, veiculados por meio dos 

                                                 

 
490 As medidas foram implementadas por meio da inclusão dos anexos I, II e II da Resolução CMN nº 1.289/1987. 

Conforme esclarece Otavio Yazbek (2009, p. 277): “A referida Resolução criou, na verdade, os anexos I (para 
as Sociedades de Investimento-Capital Estrangeiro, ou Fices), II (para Fundos de Investimento – Capital 
Estrangeiro, ou Sices) e III (para as carteiras de títulos e valores mobiliários). Os anexos IV (Carteira de 
Investimento de Investidores Institucionais Estrangeiros), V (Depositary Receipts) e VI (Fundos de Renda Fixa-
Capital Estrangeiro) vieram na sequência, regulamentados respectivamente pelas Resoluções CMN nº 1.832, de 
31/5/1991, 1.927, de 18/5/1992, e 2.028, de 25/11/1993. O regime estabelecido para tais investidores por 
intermédio destas normas encontra-se, hoje, superado, havendo-se promulgado, em janeiro de 2000, a Resolução 
CMN nº 2.689/2000. Refletindo uma nova concepção, este último normativo não fala mais de ‘investidores 
estrangeiros’, mas sim em ‘investidores não-residentes’, aos quais é facultado o recurso às mesmas modalidades 
facultadas aos residentes, sem maiores diferenciações senão de cunho procedimental (ou tributário, frise-se).” A 
aludida Resolução CMN nº 2.689/2000 foi revogada, a partir de 30 de março de 2015, pela Resolução CMN nº 
4.373, de 29 de setembro de 2014, que não produziu alterações em relação ao aspecto comentado no excerto. 

491 O governo do general Figueiredo (1979-1984) foi sucedido por José Sarney (1985-1989), primeiro governante 
civil após o regime militar. 

492 “Caput” do art. 170 da CF. 
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incisos do art. 170 da CF, ressalte-se o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte 

nacionais 493. Nota-se que os fundamentos e princípios do Texto Constitucional demarcaram a 

pretensão de agregar novas orientações à Ordem Econômica e Financeira, de maneira a amparar 

tanto aspectos relacionados à eficiência, como relativos à equidade. A CF previu expressamente 

no “caput” do seu art. 174 a atuação do Estado como “agente normativo e regulador da atividade 

econômica”, mediante exercício das funções de “fiscalização, incentivo e planejamento”. 

 No final da década, mais especificamente em 1989, o mercado acionário foi arrasado 

após um esquema de manipulação do preço das ações, conhecido como o Caso Nahas494, que 

causou severas perdas às bolsas, a grandes investidores pessoa física e a corretoras de valores 

(BARCELLOS, 2011, p. 168; ANDREZO; LIMA, 2002, p. 353). 

 Diante de um cenário de desconfiança do investidor doméstico495, o mercado de capitais 

voltou a se desenvolver fortemente entre 1991 e 1997496, então impulsionado por novos fatores, 

dentre os quais destacam-se: 

                                                 

 
493 O dispositivo foi alterado posteriormente, mas permanece veiculando disposição normativa no mesmo sentido. 

Dispõe o art. 170 da CF: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre 
concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) VII - redução das desigualdades 
regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 6, de 1995) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.” (Grifou-
se). 

494 De forma objetiva e simplificada, o investidor Naji Nahas adquiriu contratos de opções de compra da Petrobras, 
quando as ações estavam em baixa e, em paralelo, comprou ações da mesma companhia, alavancado por 
empréstimos bancários. A estratégia fez o preço das ações subirem. Nahas exerceu o direito de adquirir novas 
ações da Petrobras, pelo valor previsto no contrato de opção – isto é, por valor inferior ao negociado no mercado 
naquele momento. As contrapartes nos contratos de opção foram obrigadas a comprar ações da Petrobras – 
detidas pelo próprio Nahas – de sorte que o investidor lucrou duas vezes: mediante a venda das ações valorizadas 
e do exercício da opção de compra.  

495 Além da desconfiança causada pelo Caso Nahas, conforme Gilberto Biojone, em entrevista à Marta Barcellos 
(2011, p. 164), a demanda interna era desincentivada, na medida em que: “[c]om os [elevados] níveis de inflação 
e as altas taxas de juros, o investidor nacional tinha medo de perder seu patrimônio e, por isso, não ia ao mercado. 
[...].”  

496 Em 1990, a inflação havia atingido uma taxa mensal de 81% (BAER, 2015, posição 4398). 
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a) redução de barreiras ao capital estrangeiro (BAER, 2015, posição 6015; 

BARCELLOS, 2011, p. 164-168)497, quebra de paradigma498 que permitiu o 

ingresso significativo de recursos499, por meio de negociações diretas em bolsa 

(MATTOS FILHO; PRADO, 2015, p. 213), bem como novos investidores e 

intermediários500;  

b) privatizações501-502;  

c) atuação relevante dos investidores institucionais503;  

                                                 

 
497 Em 1991, o CMN passou a autorizar os investimentos diretos de estrangeiros em bolsas brasileiras (Anexo IV 

da Resolução CMN nº 1.289/1987) e, logo em seguida, facultou às companhias nacionais lançarem recibos de 
depósito (Depositary Receipts – DR) no mercado internacional (Anexo V da Resolução CMN nº 1.289/1987). 
“O objetivo do governo, alegado na ocasião, era injetar recursos em companhias nacionais de capital aberto, entre 
elas as estatais e as recém-privatizadas.” (BARCELLOS, 2011, p. 160). 

498 “Quando a internacionalização do mercado de capitais brasileiro se tornou um fato, na década de 1990, poucos 
perceberam que se estava quebrando um tabu. Até então, a aversão ao capital estrangeiro era histórica no Brasil. 
Do governo de Getulio Vargas ao regime militar, o nacionalismo era a regra. [...] A desconfiança era mútua. 
Politicamente, o investidor estrangeiro continuaria sendo visto como suspeito até 1991, quando o governo de 
Fernando Collor de Mello abriu as portas da economia ao exterior, conquistando os brasileiros que puderam, ao 
final, consumir produtos importados.” (BARCELLOS, 2011, p. 160-161). 

499 “Com os recursos dos investidores financeiros internacionais, os volumes dispararam na Bolsa de São Paulo. 
As negociações diárias saltaram de US$ 19 milhões em 1990 para US$ 34 milhões em 1991. Muitos já estavam 
de olho no programa de privatizações, que também começou a atrair intermediários financeiros globais.” 
(BARCELLOS, 2011, p. 159) 

500 É possível observar uma outra mudança significativa na economia brasileira na década de 1990: a busca por 
modernização do setor industrial. Desde a década de 1950, as políticas protecionistas à indústria nacional e o 
cenário de baixa competitividade não funcionam como estímulos ao desenvolvimento tecnológico e à 
competitividade ao setor. Com a abertura aos produtos importados, tais problemas ficaram evidentes. Nesse 
contexto, “[...] as políticas da década de 90 tiveram como característica predominante a busca de eficiência e 
qualidade, em substituição ao foco na expansão da capacidade produtiva que marcou a política do regime 
desenvolvimentista. Somente nos anos 2000 começou-se a se enfrentar mais eficazmente a questão da inovação.” 
(MIRANDA; MIRRA, 2012, p. 38). 

501 O programa de privatizações foi iniciado por Collor e depois avançou no governo FHC, a partir de 1995. 
502 A tese de Lucy Aparecida Sousa, para a obtenção do título de doutora em economia junto à Universidade 

Estadual de Campinas, tem como objeto o mercado de capitais brasileiro no período 1987-1997. Concluiu a 
autora (1998, p. 182), dentre outras coisas, que a “[...] intensificação do padrão de financiamento de mercado de 
capitais foi reforçada pelo crescimento dos investidores institucionais domésticos e pelo Sistema 
BNDES/BNDESPar que progressivamente ofereceu recursos através do mercado de capitais e financiou o 
processo de privatização.” Defendeu a tese de que, entre 1987 e 1997, “[...] predominaram as operações de 
transferência de propriedade e financiamento do déficit público, em detrimento do financiamento de 
investimentos produtivos.” (SOUSA, 1998, p. 183). 

503 Conforme entrevista concedida por Ary Oswaldo Mattos Filho à Marta Barcellos (2011, p. 170), na década de 
1990: “[...]. De um lado, os investidores institucionais estrangeiros vieram; de outro, os investidores institucionais 
brasileiros passaram a atuar pesadamente, porque começaram a crescer. Aquela bolsa, que até 1989 era 
fundamentalmente mantida por transações de pessoas físicas – uma meia dúzia de grandes investidores –, mudou 
radicalmente. Foi tudo pulverizado, aniquilado, tirado do mapa. E aí o mercado começou a ficar muito mais 
profissional [...].” 
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d) ampliação das espécies de valores mobiliários (ex.: instrumentos de 

securitização e notas promissórias comerciais)504; 

e) maior transparência do mercado em decorrência: 

-  do aprimoramento tecnológico do mercado505; e  

-  do fim do título ao portador, que contribuiu para maior transparência às 

operações no mercado de capitais, na medida em que, segundo Mattos Filho 

(2015, v. 1, t. 1, p. 159): [...] era gritante a constatação, já muito antiga, da 

existência concreta de esquemas de sonegação fiscal no que tange, 

principalmente, ao imposto de renda, quanto à tributação dos ganhos de 

capital, bem como no que dizia respeito à tributação de transmissão 

patrimonial em vida ou por sucessão causa mortis.”506 

 Em 1997, o mercado de capitais voltou a perder a sua expressão, em razão de crises 

mundiais que recaíram sobre países emergentes (BARCELLOS, 2011, p. 159; MATTOS 

FILHO; PRADO, 2015, p. 215), bem como em razão dos efeitos da Lei n° 9.457/1997, que 

tornou mais oneroso o investimento no mercado local, se comparado com outros mercados 

internacionais (BARCELLOS, 2011, p. 173). Dentre as alterações promovidas pela Lei n° 

9.457/1997, cite-se a retirada dos direitos dos acionistas minoritários, para tornar mais fácil o 

processo de privatização e valorizar o valor das ações detidas pelo Estado no processo 

(YAZBEK, 2009, p. 272; BARCELLOS, 2011, p. 173). 

 Adicione-se, ainda, a incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 

Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF)507, percebida 

                                                 

 
504 “A partir do início da década de 1990, uma série de novos valores mobiliários passa a poder ser oferecida ao 

público através da normatização específica, e que veio a acrescer a competência da Comissão de Valores 
Mobiliários, porém, nunca os definindo, mas sim os nomeando a cada instrumento legal editado” (MATTOS 
FILHO, 2015, v. 1, t.1, p. 173). 

505 O desenvolvimento tecnológico contribuiu para maior liquidez do mercado secundário, na medida em que as 
transações passaram a ocorrer com maior velocidade e volume, com maior capacidade de processamento dos 
agentes depositário (MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t.1, p. 162). 

506 Na mesma linha: ANDREZO; LIMA, 2002, p. 353, 
507  Em 1993 foi instituído – e posteriormente declarado inconstitucional – o Imposto Provisório sobre 

Movimentação Financeira (IPMF). Inspirada no IPMF, a CPMF foi instituída em caráter provisório, por meio da 
Lei n° 9.311/1996, incidindo sobre a movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira, nas condições especificadas nos seus artigos 1º e 2º, à alíquota de 0,2%. Após diversas prorrogações, 
chegou a atingir a alíquota de 0,38% e foi extinta em 2007. A título de registro, imediatamente após o fim da 
CPMF, foi criado o “IOF adicional” com alíquota idêntica – isto é, de 0,38% - por meio do Decreto nº 6.339, de 
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como “[...] um dos principais obstáculos ao crescimento do mercado, vez que o tributo reduzia 

a liquidez e estimulara a migração do capital para bolsas estrangeiras” (ZUGMAN, 2013, p. 

521).  

Por sua vez, a Lei n° 9.457/1997 levou os participantes do mercado a reagirem. A 

mobilização contribuiu para (i) o reestabelecimento dos direitos dos minoritários e para (ii) o 

fortalecimento da CVM, em 2001, por meio da por meio da Lei n° 10.303; bem como para (iii) 

a retirada da CPMF para as negociações de ações em bolsa, no ano de 2002508. Outra 

repercussão desta articulação foi a iniciativa de autorregulação do denominado Novo 

Mercado509, segmento de adesão voluntária da Bovespa (atual B3), cujas empresas, em livre 

adesão, observados determinados requisitos, se obrigam à observância de padrões mais 

elevados de governança corporativa (MATTOS FILHO; PRADO, 2015, p. 223). 

 Há, por isso, uma forte retomada do mercado de capitais na primeira metade dos anos 

2000, associadas: 

a) à autorregulação, por meio do estabelecimento dos segmentos de listagem, que 

contribuíram para a melhoria da governança corporativa e também para a 

restauração da confiança do público investidor (BARCELLOS, 2011, p. 175; 

ARANHA; PEREIRA; DIAS, 2015, p. 195);  

b) ao aperfeiçoamento do mercado e melhoria das condições para a atuação da CVM, 

em razão de definição mais precisa da esfera regulatória e fiscalizatória daquela 

Comissão, por meio da Lei n° 10.303/2001, bem como de maior autonomia 

administrativa, conferida pela Lei n° 10.411/2002; 

                                                 

 

3 de janeiro de 2008. Em que pese o caráter extrafiscal do IOF, o posicionamento do Sr. Ministro da Fazenda e 
do Sr. Ministro do Planejamento à época foi no sentido da possibilidade de majoração de alíquotas do IOF com 
fins arrecadatórios (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008, p. 1). As características do IOF serão tratadas mais 
adiante nesse trabalho. 

508 Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002.  
509 Registra Ary Oswaldo Mattos Filho em entrevista concedida à Marta Barcellos (2011, p. 172) acerca do Novo 

Mercado: “Muito embora a matriz alemã [do Neuer Markt], que determinava a maior divulgação de informações 
e outras práticas de governança] não tivesse dado certo [...], pela primeira vez, se tentava uma experiência de 
autorregulação [por meio do Novo Mercado], em que todos os participantes do mercado, sem o governo, caminha 
em uma direção única. O governo só ficou olhando.” 
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c) à queda das taxas de juros após o plano Real510, o que deixou a renda fixa menos 

atrativa para os investidores (FRAGA NETO, 2008, p. 41);  

d) à correção do valor das ações que estavam desvalorizadas511; e 

e) à disseminação de novas soluções tecnológicas512. 

  Agregue-se a tais fatores a ampla liquidez internacional em 2004, que contribuiu para 

uma grande onda de abertura de capitais no Brasil, bem como o crescimento da indústria do 

private equity e venture capital (ARANHA; PEREIRA; DIAS, 2015, p. 188). Um aspecto de 

destaque é que, de acordo com os autores 

 

[...] apenas grandes empresas conseguiram acessar o mercado de capitais. Em uma 
conta simples, o tamanho médio dos IPOs [Initial Public Offering] no período foi de 
R$ 1 bilhão, colocando o Brasil entre os líderes mundiais do ranking das maiores 
ofertas. (ARANHA; PEREIRA; DIAS, 2015, p. 189). 

 

 A partir de 2005 passaram a surtir efeitos  os estímulos tributários introduzidos no 

sistema jurídico513, cujo objetivo primordial consistia em “[...] criar condições que melhore a 

                                                 

 
510 Em 1995, após uma sucessão de planos econômicos, o Plano Real logrou êxito ao conter a inflação, reduzir as 

taxas de juros e promover a estabilidade dos preços. Conforme esclareceu Werner Baer (2015, posição 5014): 
“Desde o início do processo de redemocratização em 1985, quando um governo civil assumiu a presidência, têm 
havido várias tentativas malogradas de controlar o processo inflacionário que se vinha manifestando desde a 
década de 1970. Todas falharam porque não dispunham de um elemento de sólido ajuste fiscal, e os déficits 
governamentais foram, no fim, financiados pelo Banco Central, levando à continuação da inflação que atingiu o 
nível de quatro dígitos em 1994.” Registra, ainda, o autor: “A estabilidade de preços prevaleceu de 1995 a 1998 
[...], apesar da continuada falta de um ajuste fiscal significativo, enquanto a situação fiscal do governo 
degenerava. [...] O principal motivo da degeneração do saldo primário foi o não controle do aumento dos gastos 
em todos os níveis do governo, a despeito das receitas que aumentavam rapidamente. [...].” (BAER, 2015, posição 
5102). 

511 Anteriormente, para entrar em um mercado visto como “[...] um cassino manipulado, [...] os investidores 
exigiam pagar um preço baixo pelas ações, como forma de se proteger das diversas formas de expropriação 
praticadas pelos controladores. Por sua vez, os empresários (especialmente os mais sérios) se sentiam poucos 
estimulados a vender parte de suas empresas a um preço baixo. O mercado de capitais, portanto, não exercia o 
seu papel de intermediar a poupança e o investimento na economia.” (FRAGA NETO, 2008, p. 40). 

512 Em 1999 foi implantado o Home Broker, por meio do qual o investidor, por meio do site de uma corretora na 
Internet, transmitia as suas ordens de compra e venda de ações diretamente sistema de negociação Mega Bolsa 
(BARCELLOS, 2011, p. 174). 

513 As inovações tributárias foram introduzidas pela Medida Provisória nº 206, de 6 de agosto de 2004, 
posteriormente convertida na Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.  
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estrutura do mercado financeiro e promova um incentivo à poupança de longo prazo, mediante 

concessão de estímulos tributários [...]” (BRASIL. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS n° 

00111/2004-MF, 2004, p. 1). Figuram dentre tais estímulos:  

a) a redução da alíquota do IR incidente sobre operações cursadas em ambiente de 

bolsa e assemelhadas de 20% para 15%514;  

b) a introdução de norma de isenção do IR em relação aos ganhos líquidos auferidos 

por pessoa física em operações no mercado à vista, realizadas em cada mês, cujo 

valor de venda seja igual ou inferior a R$ 20 mil, para o conjunto de ações515; e 

c) a alteração da alíquota de 20% incidente sobre operações de renda fixa, 

independentemente do prazo da aplicação, que passaram a ser tributadas por 

alíquotas decrescentes em relação ao tempo da aplicação, fixadas entre 22,5% e 

15%516, que “[...] resultou do objetivo de incentivar as aplicações financeiras de 

longo prazo” (MARANESI; BARROS, 2011, p. 95)517.  

 O crescimento do mercado de capitais foi impactado negativamente pela crise financeira 

internacional que culminou em 2008. Sobre o período, registrou Werner Baer (2015, posição 

10640): 

 

 No segundo semestre de 2008 a crise mundial finalmente causou impacto no Brasil. 
Enquanto o superávit comercial encolheu, a bolsa de valores declinou (no final de 
2008, a queda havia sido de 42%) e começou a desvalorização do real (no final desse 
mesmo ano o dólar teve uma variação de 32%). A queda do superávit comercial (de 
US$ 40 bilhões em 2007 para US$ 25 bilhões) foi resultado da desaceleração do 
crescimento da China, que determinou a queda dos preços das commodities, bem 
como da grave recessão que se espalhou pelo mundo. O declínio da bolsa (Bovespa) 
foi devido ao fato de muitos investidores estrangeiros que tinham necessidade de 

                                                 

 
514 Art. 2º, II, da Lei nº 11.033, de 2004. 
515 Inciso I do art. 3º da Lei nº 11.033, de 2004. 
516 Incisos I a IV do art. 1º da Lei nº 11.033, de 2004. 
517 Conforme constou da Exposição de Motivos, oriunda do Ministério da Fazenda, à Medida Provisória nº 206, 

de 6 de agosto de 2004: “[...] Buscado estimular a capitalização de empresas nacionais, acreditamos ser adequada 
a redução da alíquota do IR para 15% nas operações realizadas em bolsa de valores, como também a ampliação 
do nível de isenção mensal de R$ 4.143,00 para R$ 20.000,00, hoje aplicável aos ganhos de capital na alienação 
de ações negociadas no mercado de balcão. O ganho apurado na alienação de ações, fora de bolsa, segue a regra 
de isenção determinada pela Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ou seja, limite de isenção no valor de R$ 
20.000,00 e alíquota de 15%.” (BRASIL. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS n° 00111/2004-MF, 2004, p. 1).   
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liquidez retirarem seus investimentos e a conversão de reais em dólares explica em 
parte a desvalorização da moeda brasileira. [...]. (Grifou-se). 

 

 O governo brasileiro buscou endereçar os problemas gerados pela crise financeira por 

meio de várias medidas no âmbito do SFN518. Especificamente no âmbito do mercado de 

capitais, a título ilustrativo, cite-se a criação das debêntures para financiamento de projetos de 

infraestrutura ou voltados para pesquisa, desenvolvimento e inovação (“debêntures 

incentivadas”), cujos rendimentos são isentos do IR quando auferidos por investidor pessoa 

física519. 

 Em 2010, conforme apontou Ana Carolina Rodrigues (2012, p. 422), também foram 

estabelecidas políticas públicas, resultado de esforços conjuntos de entes públicos e privados, 

no sentido de promover a popularização do investimento no mercado de capitais por meio da 

educação financeira, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), 

instituída por meio do Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010. Nesse sentido, registrou 

a autora que “[...] pela primeira vez na história do mercado de valores mobiliários há a 

preocupação com a captação sustentável do pequeno investidor” (RODRIGUES, 2012, p. 423, 

grifou-se). 

  Observe-se, ainda, a tendência contemporânea de organização dos investidores em pool 

de investimento520, o que pode levar à redução dos custos de análise do investimento, assim 

como maior articulação e força na relação com a emissora. O sindicato de investimento 

                                                 

 
518 Conforme registraram Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt e Fábio Giambiagi (2015, p.208): “[...] quando a 

economia entrou em recessão no final de 2008, após a crise nos EUA, o então presidente Lula adotou medidas 
expansionistas, tais como: a redução da taxa de juros (política monetária), aumento dos gastos como novos 
concursos públicos, elevação de gastos em geral e diminuição de alguns tributos (como o IPI da linha branca e 
dos carros). Estes últimos três atos são exemplos de políticas fiscais.” A expansão do crédito ao consumidor 
culminou em altos índices de inadimplência. Registrou Werner Baer (2015, posição 5919) que o índice do crédito 
bancário em relação ao PIB era de 28,1% em 2005, tendo chegado a 50,6% em meados de 2012; a inadimplência 
do crédito ao consumidor, por sua vez, “[...] cresceu 6,3% em 2010 [de acordo com o Serasa], um aumento 
considerável em relação aos anos anteriores; enquanto os dados do Banco Central do Brasil mostram um aumento 
de 12,5% em 2011.” (BAER, 2015, posição 5927). 

519 Art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011.  
520 Sobre o tema, ver: MATTOS FILHO, 2015, v. 1, t. 2, p. 304-305. 
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participativo tem contornos de pool de investimento, concebido com vistas à redução da 

assimetria de informações para os investidores.  

 No ano de 2012, por sua vez, nasceu o Projeto Ofertas Menores, iniciativa que também 

contou com participantes públicos e privados, “[...] para buscar o aperfeiçoamento do ambiente 

de negócios para facilitar o acesso das pequenas e médias empresas ao mercado de capitais [...]” 

(ARANHA; PEREIRA; DIAS, 2015, p. 191, grifou-se). Foram implementadas diversas 

medidas em 2014 com o objetivo de desenvolver o denominado “mercado de acesso”521 – sem 

prejuízo da coexistência com o arcabouço legislativo pré-existente. De acordo com a literatura: 

 

Praticamente todas as medidas regulatórias, tributárias, autorregulatórias, comerciais 
e educacionais propostas foram implementadas e, em geral, atenderam a estrutura 
original sugerida pelo Comitê. 

 A conclusão da implementação das medidas coincidiu com um período de 
deterioração das condições macroeconômicas, a partir do segundo semestre de 2014, 
que interrompeu o mercado de ofertas de ações, inclusive para grandes empresas. [...]. 
Dessa forma, ainda não existem elementos para avaliar a efetividade da estrutura 
institucional construída pelo Projeto Ofertas Menores. (ARANHA; PEREIRA; DIAS, 
2015, p. 250-251). 

 

 Vale observar que as “pequenas e médias empresas”, foco de tais medidas, são negócios 

maduros o suficiente para se organizarem sob a forma de sociedade por ações, emissora apenas 

de ações ordinárias522, objeto de negociação em bolsa de valores. O perfil das empresas de que 

trata o mercado de acesso é, portanto, distinto do perfil das sociedades empresárias de pequeno 

porte do crowdfunding de investimento – que, no geral, ainda estão em busca de capital semente 

e não atingiram o estágio de “coroação” do investimento venture. 

 O crowdfunding, conforme relatado anteriormente, ganhou impulso após a crise 

mundial de 2008, como solução de mercado, de base tecnológica, no contexto de uma “nova 

                                                 

 
521 Para mais informações, ver: ARANHA; PEREIRA; DIAS, 2015, p. 187-254. 
522 Observe-se que o investimento por meio de ações preferenciais é comumente difundido em arranjos de 

investimento de capital empreendedor.  
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economia”, tendo ocorrido em 2014 a primeira oferta brasileira para capitalização da plataforma 

Broota – ora denominada Kria (HESSEL, 2014, p. 42-45 apud MENDES, 2016, p. 17). 

 No atual cenário, tem-se a convivência de um arcabouço normativo estabelecido para 

o financiamento de grandes companhias privadas nacionais, com normas jurídicas orientadas 

para a democratização do acesso ao mercado de capitais e inclusão de novos emissores, de 

menor porte523. Conforme pontuam Mario Sergio Salerno e Luis Claudio Kubota (2008, p. 57, 

grifou-se), são “[...] instituições criadas para o tipo de desenvolvimento dos anos 1950 têm 

dificuldade para impulsionar o desenvolvimento do século XXI, que é muito calcado em 

intangíveis”.  

 Registre-se, ainda, que o mercado de capitais brasileiro pode ser considerado 

desenvolvido sob determinados aspectos – por exemplo, em relação à sua infraestrutura 

tecnológica de mercado –, mas ainda é “pouco utilizado para viabilizar investimentos 

produtivos [...] [,] necessários para atingir objetivos de crescimento econômico” (ARANHA; 

PEREIRA; DIAS, 2015, p. 191)524. Apesar dos esforços para desenvolver o mercado de 

capitais, ainda é significativo o papel do Estado como provedor de recursos para a atividade 

empresarial. Sobre o tema, constatou Werner Baer (2015, p. 5965): 

 

Apesar da substancial modernização do mercado de capitais no Brasil desde o final 
do século XX, é raro que alguma empresa brasileira importante financie expansões de 
longo prazo tomando empréstimos em mercados privados. A maioria delas, 
especialmente as grandes, dependem de empréstimos de longo prazo do BNDES. Em 
2010, o desembolso do BNDES para grandes empresas montou a quase três quartos 
do total. Por setor, 47% foram desembolsados para empresas industriais e 31% para 
empresas de infraestrutura (BNDES, Boletim de Desempenho, dez./2010). O BNDES 
recebeu um enorme aumento de capital na administração Lula. Pouco antes da eleição 
presidencial de outubro de 2010, o governo anunciou mais uma injeção de R$ 30 
bilhões de fundos no BNDES (O Globo, 27/9/2010). Uma consequência do aumento 
de financiamento público para o BNDES foi um aumento da dívida pública global, 
visto que o governo capitaliza o Banco mediante a emissão de títulos (O Globo, 
1/2/2011). Na segunda metade da década de 2000, a proporção de investimento fixo 
global financiado pelo BNDES aumentou, embora [...] o índice de investimento em 

                                                 

 
523 Na mesma linha: “Conhecer a nossa história parece ser essencial, principalmente em tempos de forte inspiração 

das novas regras brasileiras em padrões normativos internacionais. É preciso levar em conta a necessária 
convivência coerente de normas novas com regras antigas e instituições já existentes, bem como as tensões entre 
os interesses envolvidos.” (MATTOS FILHO; PRADO, 2015, p. 232, grifou-se). 

524 Ainda que o mercado de capitais brasileiro não seja plenamente desenvolvido, é significativa a sua evolução 
desde a década de 1960. Na mesma linha: MATTOS FILHO; PRADO, 2015, p. 191-193. 
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relação ao PIB permaneceu em um nível relativamente baixo (HERMANN, 2010). 
Daí, podemos dizer que, no que diz respeito a investimento, o papel do Estado está 
ficando cada vez mais, e não menos, significativo. (Grifou-se). 

 

  Diante do contexto apresentado, no que concerne especificamente aos emissores e 

investidores, pode-se inferir que, no decorrer das últimas seis décadas, houve uma 

progressiva ampliação de tais participantes. 

  Isso porque, em 1964, os emissores eram apenas grandes empresas organizadas sob a 

forma de sociedade por ações, tendo o mercado expandido para empresas organizadas sob 

outras formas societárias, a partir de 2001, quando da introdução do CIC no rol de valores 

mobiliários. Em 2014, por sua vez, o mercado tentou nova ampliação, por meio do mercado de 

acesso; já em 2017 houve expansão com amparo normativo (ICVM 588) para as sociedades 

empresárias de pequeno porte.  

  Especificamente no que tange aos investidores, o arcabouço jurídico registrou a 

crescente consolidação de direitos relativos à sua proteção – por exemplo, em relação aos 

direitos dos minoritários –, assim como a adoção de medidas por parte dos participantes do 

mercado e da CVM, para o crescimento saudável da base de investidores locais no mercado de 

capitais – v.g., iniciativas para educação financeira de investidores de varejo. 

  Retomando a questão objeto deste tópico, sugere-se que os propósitos da ICVM 588 são 

coerentes com os objetivos fundamentais da regulação do mercado de capitais, de forma 

orientada a: 

a) proteger os seus participantes – tanto emissores, como plataformas e investidores –, por 

meio de medidas, tais como o fornecimento das devidas informações acerca da oferta 

pública e dos valores mobiliários, bem como ao criar limites objetivos para 

investimento, assim como de endividamento dos emissores;  

b) alocar recursos em atividades produtivas;  

c) conferir maior consistência às plataformas, ao veicular capital e requisitos mínimos para 

o exercício do papel de distribuidor e fornecedor de ambiente de negociação dos valores 

mobiliários do crowdfunding; 

d) evitar a concentração do poder econômico ao estimular (i) a produção de riquezas não 

só por parte de grandes empreendedores, mas também por parte de pequenos e médios, 

bem como (ii) o crescimento consistente da base de investidores. 
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  No que diz respeito aos atuais propósitos do mercado de capitais local, infere-se que há 

coerência entre os valores e princípios consagrados por meio do art. 170 da CF, com o propósito 

de possibilitar a alocação de capital produtivo em “empresas em fase inicial ou com dificuldades 

de acesso ao crédito em função de seu porte” (CVM, 2016a, p. 2), orientado para “[...] o 

desenvolvimento de setores inovadores, que podem ser relevantes para a economia brasileira” 

(CVM, 2016a, p. 2). 

 

c) O mercado de crowdfunding de investimento local sofreu alterações após a sua 

regulamentação?  

 

  Com base nas evidências empíricas apresentadas até o momento, é possível afirmar que 

o mercado de crowdfunding de investimento sofreu alterações após a sua regulamentação 

específica pela CVM. 

  Antes da entrada em vigor da ICVM 588, a média dos montantes ofertados pelas 

plataformas de crowdfunding de investimento no Brasil – até então, limitado a R$ 2,4 milhões 

– estava na faixa de R$ 400 milhões (CVM, 2016b, p. 24). Guilherme Perez Potenza e 

Alexandre Edde Diniz de Oliveira (2016, p. 12-13) observaram crescimento qualitativo e 

também em relação ao volume ofertado no período compreendido entre 2013 e 2015. Isso 

porque: 

a) em 2013, foram efetuadas 2 ofertas, com volume global de R$ 2,4 milhões;  

b) em 2014, foram efetuadas 6 ofertas, com volume global de R$ 1,2 milhão; e  

c) em 2015, foram efetuadas 41 ofertas, com volume global de R$ 24,4 milhões525.  

                                                 

 
525 Em consulta em 21 jan. 2018 às ofertas públicas com “Dispensa de Registro de Empresa de Pequeno Porte e 

Microempresa (Instrução CVM nº 400/03, art. 5º, inciso III)/Crowdfunding” junto à Central de Sistemas da CVM 
(Disponível em: http://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta. Acesso em: 21 set. 2018), 
informadas àquela Comissão é possível verificar o seguinte: no ano de 2016 foram informadas a realização de 
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  Após a ICVM 588 entrar em vigor, em 14 de julho de 2017, o primeiro impacto consistiu 

na estagnação do mercado, não tendo sido informada qualquer nova oferta à CVM por período 

superior a três meses526.  

  A primeira oferta sob os efeitos da nova norma foi a “Phosfato”, efetuada na plataforma 

Kria, informada à CVM em 25 de setembro de 2017527. Constitui hipótese para tal estagnação 

eventual absorção e adaptação dos participantes do mercado à regulamentação específica. 

  A partir de 14 de dezembro de 2017, observou-se o surgimento das primeiras ofertas 

por parte de emissores que anteriormente não tinham acesso a este mecanismo – mais 

especificamente, por parte de companhias fechadas – que passaram a ofertar debêntures e ações, 

instrumentos submetidos à legislação mais consolidada528. 

  No que tange ao tamanho das ofertas após a regulamentação específica, o valor médio 

das ofertas observadas529 é de R$ 700 mil530, superior aos R$ 400 mil até então observados pela 

                                                 

 

108 (cento e oito) ofertas públicas, com volume global de R$ 48.044.932,00 (quarenta e oito milhões, quarenta 
e quatro mil novecentos e trinta e dois reais); no ano de 2017 foram informadas 55 (cinquenta e cinco) ofertas 
públicas, com volume global de R$ 17.954.927,00 (dezessete milhões novecentos e cinquenta e quatro mil 
novecentos e vinte sete reais). Observe-se que os dados mencionados nesta Nota de Rodapé refletem ofertas 
públicas informadas à CVM que teriam sido efetuadas por emissores elegíveis de oferta pública via crowdfunding 
de investimento. Dessa forma, tem-se que tais dados não refletem, necessariamente, que todas as ofertas 
informadas (i) sejam, de fato, ofertas de distribuição via crowdfunding de investimento; e (ii) foram efetivamente 
levadas à mercado. Para uma informação segura, no sentido de quais ofertas (i) seriam da espécie crowdfunding 
de investimento; e (ii) tenham sido efetivamente levadas à mercado, seria necessário buscar todas as ofertas 
informadas à CVM no ambiente disperso da Internet, partindo do pressuposto de que as plataformas teriam 
conservado em seu ambiente as informações acerca das ofertas realizadas para acesso ao público. Para a devida 
contextualização deste trabalho com a realidade, foi efetuado o cruzamento dos dados relativos à 10 (dez) ofertas 
públicas, informadas à CVM após a entrada em vigor da ICVM 588 até 31/03/2018. Nesse contexto, para evitar 
demasiado distanciamento do objeto de investigação deste trabalho, os dados apresentados por Guilherme Perez 
Potenza e Alexandre Edde Diniz de Oliveira não serão atualizados em relação aos anos de 2016 e 2017. 

526  Dados obtidos junto à Central de Sistemas da CVM. Disponível em: 
http://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta. Acesso em: 4 mai. 2018. 

527  Dados obtidos junto à Central de Sistemas da CVM. Disponível em: 
http://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta. Acesso em: 4 mai. 2018. 

528 A oferta “Zebra”, de debêntures conversíveis, efetuada na plataforma Kria, é a pioneria; as demais ofertas são 
de ações preferenciais, todas informadas como início em março de 2018 – ora indicadas em ordem cronológica: 
as ofertas “Kria” e “Luckro”, pela plataforma Kria; e a oferta “DinDin”, pela plataforma EqSeed. Dados obtidos 
junto à Central de Sistemas da CVM. Disponível em: 
http://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta. Acesso em: 4 mai. 2018. 

529 Para a delimitação dos parâmetros das ofertas observadas, vide seção 7.  
530 De acordo com a Central de Sistemas da CVM, o volume global das ofertas no período compreendido entre 14 

de julho de 2017 e 31 de março de 2018, por parte dos 22 emissores identificados na seção 7 desse trabalho, foi 
de R$ 15.904.538,98. A média exata do valor ofertado por emissor é de R$ 722.933,59. Observe-se que foi 
informado à CVM, em 27 out. 2017, que a emissora Nosso Sangue Serviços e Treinamento Ltda. daria início a 
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CVM (2016b, p. 24). A maior oferta, informada à CVM em 25 de janeiro de 2018, de R$ 3 

milhões, foi a “Villa Gaudi” 531, por meio da plataforma Urbe.me (URBE.ME; VILLA GAUDI, 

2018) – superior ao limite de R$ 2,4 milhões até então observado, mas sem ainda atingir o atual 

limite máximo de R$ 5 milhões por ano-calendário. 

  Por conseguinte, há indicativos que sugerem que o crowdfunding de investimento, nos 

moldes regulamentados, estaria contribuindo para (i) o alargamento do mercado, por meio da 

ampliação do rol dos potenciais emissores (companhias fechadas) e instrumentos ofertados; e 

para (ii) o aprofundamento do mercado, pelo aumento do tamanho das ofertas532.  

  Conforme já afirmado anteriormente, o crowdfunding de investimento não é uma 

panaceia para a lacuna de investimento em startups ou pequenos negócios em geral, mas este 

mercado de dimensões reduzidas representa um novo – e, até então, não explorado mercado 

pelos participantes tradicionais do mercado de capitais –, que começa a se desenvolver graças 

a novos entrantes (ex.: plataformas, startups etc.). Infere-se que tais atributos são positivos. Na 

mesma linha se apresenta o posicionamento de Ary Oswaldo Mattos Filho (2015, v. 1, t. 2, p. 

312) acerca do crowdfunding: 

 

[...] Esse é um mecanismo que pode ajudar a consertar as enormes distorções que hoje 
temos no sistema de capitalização do sistema produtivo, inclusive e principalmente o 
brasileiro; claro, desde que conte com um aparato regulatório leve e compatível com 
as ferramentas de informática e a capacidade de fiscalização da normatização 
eventualmente estabelecida533. Na verdade, a capitalização em massa de pequenos 
empreendimentos, por pequenos investidores, pode significar um mecanismo a mais 
para a prática de uma economia de mercado, buscando das um lugar ao sol ao 
empreendedorismo ainda desassistido entre nós. 

                                                 

 

duas ofertas, um no valor de R$ 800.000,00 e, outra, de R$ 800.000,02. Foi considerada nesse trabalho apenas a 
primeira oferta informada, cujas informações essenciais da oferta pública constam do seu Anexo B. Isso porque 
não há foram encontradas evidências no sentido de que a outra oferta foi, de fato, levada ao mercado. Dados 
disponíveis em: http://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta. Acesso em: 4 mai. 2018. 

531  Dados obtidos junto à Central de Sistemas da CVM. Disponível em: 
http://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta. Acesso em: 4 mai. 2018. 

532 Conforme esclarecem Andrea Fernandes Andrezo e Iran Siqueira Lima (2002, p. 13) há o alargamento do 
mercado (broadening) em caso de “aumento do número e da variedade de participantes e instrumentos do 
mercado financeiro”; ao tempo que o aprofundamento (deepening) do mercado se observa diante do “aumento 
dos ativos financeiros” (ex.: mais operações de mercado capitais). 

533 Registre-se que o excerto é anterior à entrada da ICVM 588 no sistema jurídico. 
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 Consiste em aspecto positivo da regulamentação brasileira do crowdfunding de 

investimento a avaliação comparativa internacional e a ampla discussão envolvendo 

participantes do mercado. 

 Infere-se que a ICVM 588 é de conteúdo bastante abrangente, mas flexível, de modo 

que concede amplos descontos regulatórios com o objetivo de viabilizar o acesso ao mercado 

de capitais para sociedades empresárias de pequeno porte de forma mais simples, célere e com 

menor custo534. Figuram dentre os descontos regulatórios concedidos: 

a) a dispensa do registro de emissor de valores mobiliários; 

b) a dispensa do registro da oferta pública; 

c) a dispensa da verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do 

cliente (suitability)535; 

d) a ausência de restrição subjetiva quanto a potenciais investidores; 

e) a ausência de restrição à espécie dos instrumentos ofertados; 

f) a faculdade de organização do sindicato de investimento sem a constituição de veículo; 

g) a simplificação e a padronização das informações que devem ser levadas ao público 

investidor acerca da emissora, da oferta, do instrumento e dos custos para o investidor, 

sem necessidade de prévia análise por parte da CVM536. 

 

 No que concerne especificamente aos instrumentos, ainda que se observe após a 

regulamentação a oferta de valores mobiliários com disciplina jurídica consolidada – in casu, 

debêntures e ações –, infere-se que os instrumentos financeiros do crowdfunding de 

investimento são bastante complexos para o investidor de varejo, o que pode ser 

incompatível com a sua capacidade de análise.  

Em que pese o propósito declarado da CVM de “[...] ampliar e melhorar a qualidade dos 

instrumentos de financiamento para empresas em fase inicial ou com dificuldades de acesso ao 

                                                 

 
534 Para mais informações acerca dos objetivos da CVM, quando da discussão da regulamentação do crowdfunding 

de investimento, vide a seção 3. 
535 Art. 48 da ICVM 588. 
536 Anexo 8 da ICVM 588. 
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crédito em função de seu porte” (CVM, 2006a, p. 2), este objetivo ainda não é observado na 

prática, em especial para as sociedades limitadas. Nessa linha de raciocínio, conclui-se que a 

ausência de instrumentos jurídicos mais adequados ao investimento em capital de 

empreendedor pode representar barreira à difusão do crowdfunding junto aos investidores de 

varejo. 

  A opção pelo estabelecimento de um limite de investimento parece adequado, tendo 

em vista o grau de risco do investimento, a sofisticação e falta de liquidez dos instrumentos 

financeiros e o fato de a CVM não atuar de forma direta previamente à oferta, sem 

prejuízo da obrigação regulatória da plataforma atuar como gatekeeper. Sugere-se que 

esta opção regulatória é coerente ao objetivo de proteção do investidor – e, levando em 

conta o baixo grau de cultura de investimento do brasileiro médio e a história do mercado 

de capitais no Brasil, não parece ser uma medida paternalista537. 

 No que tange às plataformas, figura-se como aspecto positivo da ICVM 588 a atribuição 

de maior segurança jurídica quanto ao seu papel de novo canal de distribuição e de ambiente de 

negociação de valores mobiliários, assim como em relação ao funcionamento do mecanismo.  

 Há que se observar também que a concentração da carga regulatória nas plataformas 

pode criar barreiras para o ingresso de novos intermediários em razão de maiores custos 

operacionais, o que pode se revelar como um possível desdobramento negativo, bem como a 

eventual limitação da capacidade das plataformas de atuarem efetivamente como gatekeepers. 

  Outro fator relevante consiste na possibilidade de as plataformas atuarem também em 

rodadas privadas de investimento.  

  De um lado, figura como aspecto positivo o desenvolvimento de novo canal de recursos 

para pequenos negócios com dificuldades de acesso ao capital – sejam eles provenientes de 

ofertas públicas ou privadas. Por outro lado, os aspectos negativos são (i) não permitir o acesso 

ao investimento venture aos investidores varejo, que buscam uma modalidade de investimento 

mais agressiva; e, o mais grave, dar margem para (ii) arbitragem regulatória538, com a oferta 

pública aos investidores de varejo apenas dos valores mobiliários de emissores que não teriam 

                                                 

 
537 Em sentido contrário: GRUPENMACHER; ROCHA, 2018, p. 5. 
538 A arbitragem regulatória consiste na estratégia do investidor em eleger o ambiente regulatório mais adequado 

em relação aos seus interesses estratégicos. 
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obtido êxito primeiramente, em captar recursos junto a investidores do mercado empreendedor 

mais experimentados (ex.: investidores-anjo) – isto é, das “sobras”. 

 

d) A regulamentação do crowdfunding de investimento por meio da ICVM 588 tem se revelado 

eficiente para canalizar recursos para sociedades empresárias de pequeno porte? 

 

 Não foi identificado até a conclusão desta dissertação estudo de impacto da política 

regulatória adotada. Considerando que a regulação não possui ainda um ano de vigência, não é 

possível afirmar, de forma conclusiva, que a regulação é eficiente para a ampliação e o 

aprofundamento, de forma consistente, do mercado de capitais para pequenos emissores ou, 

ainda, para maior difusão do investimento de risco a investidores de varejo.  

  Todavia, neste momento, pode-se concluir que a eficiência da disciplina jurídica do 

crowdfunding de investimento e o fomento ao mecanismo não dependem, apenas, do 

estabelecimento de incentivos adequados por meio da regulamentação da CVM.  

  É necessário que arcabouço jurídico incidente sobre o crowdfunding de 

investimento como um todo tenha clara orientação quanto aos seus propósitos, bem como 

coerência e a consistência.  

  Os incentivos previstos em normas de diversos campos do direito, referentes à 

prática investigada, devem estar conectados, não sendo suficiente apenas a concessão de 

amplos descontos regulatórios para fomentar o desenvolvimento do mercado de 

crowdfunding de investimento.  
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9 SÍNTESE E CONCLUSÕES PARCIAIS DA PARTE 1 

 

 Diante do exposto, até o momento foram apresentadas as seguintes conclusões parciais: 

a) o crowdfunding é um termo “guarda-chuva” que retrata a solicitação de recursos 

financeiros, com metas previamente determinadas em relação ao prazo de captação 

e valor alvo, por meio de plataforma eletrônica baseada na Internet, junto a múltiplos 

indivíduos ou organizações, potencialmente dispersos geograficamente, para 

financiar um projeto, negócio ou empréstimo específico. Comumente, os apoiadores 

financeiros de campanhas de crowdfunding contribuem com pequenas quantias; 

b) as modalidades de crowdfunding se distinguem quanto à espécie de contrapartida 

ofertada ao apoiador/financiador durante a campanha para angariação de recursos – 

ou, ainda, quanto à ausência de contrapartida; 

c) atualmente são identificados dois grandes gêneros de crowdfunding, que se 

diferenciam quanto à expectativa de retorno financeiro do apoiador: 

-  o crowdfunding sem retorno financeiro, baseado em: 

-  doação; ou  

-  recompensa não financeira; e 

-  o crowdfunding com retorno financeiro, baseado em: 

-  empréstimo (P2P lending);  

-  investimento em valores mobiliários – prática jurídica negocial 

investigada neste trabalho; ou  

-  royalties;  

-  existem, ainda, captações híbridas – isto é, que utilizam de mais de uma 

modalidade de crowdfunding simultaneamente; 

d)  o crowdfunding de investimento em valores mobiliários tem como peculiaridade 

a captação de capital empreendedor – no geral, capital semente – no mercado de 

valores mobiliários, destinados a pequenos negócios; 

-  as emissoras tendem a ser startups, assim compreendidas as empresas 

nascentes, de base tecnológica, dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento 

de negócios inovadores, que se desenvolvem sob condições de extrema 

incerteza; 

-  os negócios das startups se caracterizam por ser “escaláveis” – isto 

é, com possibilidade de replicação e expansão, sem a ampliação de 
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custos em contrapartida, o que pode contribuir para proporcionar 

altos lucros em caso de êxito; 

-  é alta a taxa de mortalidade das startups, antes mesmo de atingirem 

estágio mais maduro de desenvolvimento; 

-  o crowdfunding de investimento, modalidade de financiamento 

empresarial com recursos externos, envolve a oferta de valores 

mobiliários que podem representar instrumento financeiro: 

-  de capital, representativo de participação societária e remuneração 

aleatória, por meio da distribuição de lucros sociais (equity 

crowdfunding);  

-  de dívida, representativo de um direito de crédito, que pode ou não 

remunerar o capital investidor, por meio da incidência de juros 

determinados ou determináveis (debt crowdfunding); ou  

-  híbrido, que reúne características de capital e dívida – tais como os 

títulos representativos de dívidas conversíveis –, sendo esse último 

bastante difundido no ecossistema de capital empreendedor 

brasileiro; 

e) localmente propagou-se a terminologia equity crowdfunding, independentemente 

das características dos valores mobiliários ofertados. Optamos no trabalho pela 

adoção da terminologia crowdfunding de investimento, por ser mais precisa, na 

medida em que abarca as três espécies de instrumentos de captação; 

f) no Brasil, a captação de recursos via crowdfunding de investimento é considerada 

oferta pública de distribuição de valores mobiliários, operação típica de mercado 

de capitais, segmento do mercado financeiro (sentido lato), sujeita à regulamentação 

e fiscalização da CVM; 

g) são benefícios intrínsecos ao crowdfunding com retorno financeiro:  

-  acesso ao crédito, de forma mais rápida, simples e democrática, para 

iniciativas empreendedoras e pessoas/entidades que teriam dificuldade para 

acessar o sistema financeiro tradicional;  

-  baixo custo do capital;  

-  baixo custo operacional;  

-  ampliação do número de provedores de crédito;  

-  diversificação do portfólio de investimentos para o investidor;  

-  possibilidade de maiores retornos financeiros para o investidor; e 
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-  geração de novas riquezas, assim como emprego e renda, com possibilidade 

de impacto positivo no desenvolvimento social e econômico, quando da 

alocação dos recursos em atividade produtiva; 

h) o crowdfunding de investimento não é uma panaceia, mas tem o potencial de 

contribuir para: 

-  democratizar o acesso ao capital no mercado de capitais, idealizado para o 

financiamento da macroempresa privada nacional e não para o 

financiamento de pequenos negócios; 

-  alavancar negócios de menor porte e maturidade, no geral com potencial 

inovador; 

-  contribuir para o desenvolvimento social e econômico, especialmente 

relevante em um cenário doméstico de: 

-  dificuldade de acesso ao capital por parte de pequenos e médios 

negócios; e 

-  necessidade de incentivos à inovação. 

i) são riscos inerentes ao crowdfunding com retorno financeiro:  

-  fraudes;  

-  falha da plataforma;  

-  perda do capital investido e/ou de rendimentos, decorrente do insucesso do 

negócio e/ou projeto financiado. O risco de insucesso de novas empresas é 

elevado, sendo ainda mais significativo para as startups; 

-  informações assimétricas;  

-  falta de liquidez (ausência de mercado secundário e/ou de estratégia de saída 

do investimento);  

-  due diligence insuficiente/ausente; e 

-  lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; 

j) constitui-se risco adicional ao crowdfunding de investimento, no âmbito do 

mercado doméstico, a declaração judicial da responsabilidade ilimitada aos 

investidores, capaz de atingir seu patrimônio pessoal em relação às dívidas da pessoa 

jurídica, no caso de: 

-  aplicação do instituto da desconsideração da pessoa jurídica; 

-  “dissolução irregular”; e/ou 

-   o investimento ser considerado representativo de uma sociedade de fato; 
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k) as operações de crowdfunding de investimento no Brasil começaram em 2014, sem 

regulamentação específica da CVM; 

l) a regulamentação específica da CVM, por meio da ICVM 588, que irradia efeitos 

desde 14 de julho de 2017, possui inspiração na experiência regulatória estrangeira 

do crowdfunding e foi precedida por amplo debate com os participantes do mercado 

em audiência pública; 

m) são partes intervenientes no mercado doméstico de crowdfunding de investimento a 

CVM, o emissor, a plataforma e os investidores, sendo facultada a constituição de 

sindicato de investimento participativo;  

n) o emissor deve ser sociedade empresária de pequeno porte, constituída no Brasil, 

devidamente inscrita no registro público competente, com receita bruta anual de até 

R$ 10 milhões, apurada no exercício social encerrado no ano anterior à oferta; 

-  o valor alvo máximo da captação é de até R$ 5 milhões por ano-calendário; 

-  há registros de que as startups se organizam, no início das suas atividades, 

preferencialmente sob a forma de sociedade limitada, influenciadas pela 

busca de custos operacionais reduzidos539; 

-  no atual cenário, sugere-se que o acesso ao capital de forma mais célere, 

simples e com menor custo via crowdfunding de investimento poder 

funcionar como fator de incentivo para a constituição de startups sob a forma 

de companhia fechada; 

o) a plataforma exerce o papel de: 

-  intermediária exclusiva – mais especificamente, de distribuidora – em 

ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários do crowdfunding de 

investimento; e 

-  fornecedora do ambiente virtual de encontro entre investidores e emissores, 

por meio de página na rede mundial de computadores, programa, aplicativo 

ou meio eletrônico, para negociação dos valores mobiliários ofertados. 

p) a plataforma deve ser estabelecida por pessoa jurídica regularmente constituída no 

Brasil, detentora de registro específico junto a CVM, que autoriza do exercício 

profissional das suas atividades; 

                                                 

 
539 Vide a seção 4.1. 
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-  constitui aspecto positivo da ICVM 588 a atribuição de maior segurança 

jurídica quanto ao papel das plataformas como novo canal de distribuição e 

de ambiente de negociação de valores mobiliários; 

-  a plataforma exerce o papel de gatekeeper, não sendo mero mural de 

anúncios; 

-  a plataforma suporta a maior parte da carga regulatória; 

-  se por um lado a concentração da carga regulatória nas plataformas 

contribui para a maior solidez de tais participantes, assim como para 

o bom funcionamento do mercado; por outro lado, pode criar 

barreiras para o ingresso de novos intermediários em razão de 

maiores custos operacionais; 

-  o ambiente de oferta pública de valores mobiliários do crowdfunding de 

investimento é mercado regulamentado pela CVM, que: 

-   não reúne características de mercados organizados – isto é, não se 

confunde com os mercados de bolsa ou de balcão organizado; 

-  pode ser considerada uma subespécie de mercado de balcão não 

organizado ou, ainda, um novo mercado regulamentado pela CVM;  

-  as plataformas atuam como polos de investimento em sociedades 

empresárias de pequeno porte, segmento de negócio não plenamente 

explorado pelos participantes tradicionais do mercado de capitais; 

-  a plataforma pode conduzir também ofertas privadas – ou seja, fora do 

mercado de capitais – desde que ocorram antes da oferta pública; 

-  o aspecto positivo é o desenvolvimento de um novo canal de recursos 

para pequenos negócios, com dificuldades de acesso ao capital, 

sejam eles provenientes de ofertas públicas ou privadas;  

-  os aspectos negativos são: (i) não permitir o acesso ao investimento 

venture aos investidores varejo que buscam uma modalidade de 

investimento mais agressiva e, o mais grave, dar margem para (ii) 

arbitragem regulatória, ofertando publicamente aos investidores de 

varejo apenas os valores mobiliários de emissores que não teriam 

obtido êxito, num primeiro momento, em captar recursos junto a 

investidores do mercado empreendedor mais experimentados (ex.: 

investidores-anjo) – isto é, das “sobras”; 

-  a remuneração das plataformas tende a ser suportada pelos investidores; 
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-  Eventual taxa de desempenho pode ser cobrada dos investidores pela 

plataforma ou por eventual investidor líder de sindicato de 

investimento participativo; 

q) a ICVM 588 não veicula restrições subjetivas em relação aos potenciais 

investidores do crowdfunding de investimento, mas limita o montante total aplicado 

por investidor a R$ 10 mil por ano-calendário, com vistas à proteção do investidor 

ante os riscos inerentes ao investimento;  

-  é facultada a aplicação de montante superior ao investidor líder, qualificado 

ou cuja renda bruta anual ou montante de investimentos financeiros seja 

superior a R$ 100 mil, cujo limite anual de investimento pode ser ampliado 

para até 10% do maior destes dois valores por ano-calendário; 

-  o lucro do investimento não é certo, mas se pressupõe expectado pelo 

investidor; 

-  o investidor doméstico é pessoa física residente no Brasil; 

-  o crowdfunding de investimento torna o investimento venture – antes 

adstrito a investidores mais sofisticados – acessível aos investidores de 

varejo, com maiores potenciais de ganhos, bem como de perdas financeiras; 

r) o investidor-anjo, sob o enfoque do ecossistema do capital empreendedor, é o 

investidor pessoa física experimentado, disposto a investir recursos financeiros e 

mentoria em startups; 

-  sem prejuízo do conceito difundido no ecossistema de capital empreendedor 

e na literatura, o investidor-anjo, para fins de investimento por meio do 

contrato de participação de que trata a Lei Complementar nº 155/2016, 

poderá ser pessoa física, pessoa jurídica ou fundo de investimento, sem 

necessidade de exposição prévia ao mercado; 

-  por força legal, o investidor em contrato de participação realiza aporte de 

capital, mas não é sócio, nem responde por qualquer dívida da empresa, 

inclusive em recuperação judicial – não deve se aplicar nesta última hipótese 

a desconsideração da pessoa jurídica no âmbito civil/empresarial; 

-  a opção legislativa denota o intuito de proteger o patrimônio pessoal dos 

investidores diante de insucesso do empreendimento, mas a sua efetividade 

dependerá da interpretação que virá a ser formada na esfera judicial;; 

s) o “investidor líder”  corresponde à pessoa natural ou jurídica com comprovada 

experiência na liderança de rodadas de investimento ou com a realização de 
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investimentos pessoais em sociedades empresárias de pequeno porte, autorizada a 

liderar sindicato de investimento; 

-  a participação do investidor líder é admitida nas ofertas de crowdfunding de 

investimento com vistas à redução da assimetria informacional entre 

emissores e investidores;  

t) é facultada a participação de sindicato de investimento participativo, vinculado a 

um investidor líder, com ou sem a constituição de veículo de investimento; 

-  os veículos de investimento identificados na pesquisa estavam organizados 

sob a forma de sociedade em conta de participação; 

u) na perspectiva do investidor, o investimento no mercado de capitais pode se dar em 

valores mobiliários de renda variável ou de renda fixa, considerando as 

características do valor mobiliário negociado; 

v) o investimento em renda variável tem como elementos característicos:  

-  o risco de perda do capital investido;  

-  o desconhecimento pelo investidor da remuneração no momento do 

investimento; e  

-  a imprevisibilidade da remuneração; 

-  eventual direito ao recebimento de dividendos fixos por acionistas 

ou, ainda, rendimentos fixos condicionados a eventual resultado 

financeiro positivo, decorrente do esforço do empreendedor ou de 

terceiros, não retira o caráter aleatório dos rendimentos. 

w) o investimento em renda fixa tem como características:  

-  expectativa de recebimento do capital investido;  

-  remuneração previamente dimensionada no momento do investimento por 

meio de juros; e  

-  não sujeição à variação de natureza aleatória;  

x) a CVM não restringe a modalidade de valores mobiliários passível de oferta via 

crowdfunding de investimento; 

y) a emissora organizada sob a forma de sociedade limitada pode ofertar publicamente 

via crowdfunding de notas promissórias comerciais e CIC; 

-  sem prejuízo da viabilidade jurídica da oferta pública de nota promissória 

comercial, o instrumento parece não se revelar o mais adequado. Isso 

porque, de acordo a ICVM 566, a nota promissória comercial ofertada sem 

a interveniência de agente de notas deve ter prazo de vencimento máximo de 
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360 dias, a contar da data de sua emissão, o que pode ser incompatível com 

o prazo de maturação das startups – estimado de 3 a 10 anos; 

-   não se aventa a possibilidade de operação de equity crowdfunding por parte 

de sociedade limitada, na medida em que as cotas representam um direito, 

sem circulação autônoma, e não se caracterizam como instrumento adequado 

para a captação de recursos de múltiplos investidores pulverizados e 

desconhecidos, via mercado de capitais;  

-  há dificuldades práticas e não há entendimento jurídico pacificado quanto a 

eventual emissão de cotas preferenciais e debêntures por parte de sociedade 

limitada, o que não confere segurança jurídica para a oferta pública e o 

investimento em tais instrumentos; 

z) são bastante difundidos localmente os “títulos representativos de dívidas 

conversíveis” – inspirados nas convertible notes estadunidenses, bastante utilizadas 

para a captação em rodadas privadas de investimento-anjo –, que correspondem às 

notas promissórias comerciais ou aos CIC, com previsão de conversibilidade em 

participação societária, quando implementados determinados termos ou condições 

precedentes previstos no respectivo instrumento. São aspectos que incentivam a 

escolha: 

-  insegurança jurídica quanto à captação de recursos por parte de sociedades 

limitadas por meio de instrumento representativo de: 

-  participação que conceda direitos econômicos ao investidor, sem 

atribuir-lhe direitos políticos (voto), tais como as ações preferenciais, 

previstas em lei como passíveis de emissão por companhias; 

-  dívida que conceda remuneração atrelada ao êxito do negócio e/ou 

que permita a sua conversão em ações, observadas determinadas 

condições estabelecidas no momento do investimento, como as 

debêntures de participação e/ou conversíveis, previstas em lei como 

passíveis de emissão por companhias; 

-  no que concerne ao emissor: potencial simplicidade na gestão de uma 

empresa com um menor número de sócios com direitos políticos; 

-  no que diz respeito ao investidor: 

-  potencial limitação do risco de crédito ao montante de principal 

investido; e 
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-  mitigação do risco de atingimento do respectivo patrimônio pessoal 

do investidor em caso de insucesso do empreendimento; 

aa) na hipótese de a emissora se organizar sob a forma de companhia fechada, há um 

espectro mais amplo de valores mobiliários passíveis de oferta pública. Ou seja, 

além daqueles passíveis de oferta por sociedades limitadas, há as ações e as 

debêntures; 

bb) eventual oferta pública de opções de compra via crowdfunding de investimento não 

parece ser a melhor alternativa para a rápida obtenção de financiamento empresarial 

com recursos de terceiros. Isso porque tais instrumentos derivativos apreçam 

expectativas de compra futura de um ativo subjacente por determinado preço. O 

titular da opção adquire tal direito mediante pagamento de um prêmio e pode vir ou 

não vir a adquirir a participação societária – in casu, ativo subjacente; 

cc) aventa-se, ainda, como alternativas para instrumentalizar a captação de capital 

empreendedor, as ações preferenciais resgatáveis, bem como os CIC com opção de 

compra de participação societária; 

dd) há carência de instrumentos jurídicos mais adequados às necessidades de captação 

de recursos, por parte de emissores de menor porte, destinados à investidores de 

varejo; 

-  os instrumentos financeiros do crowdfunding de investimento são muito 

sofisticados, o que pode ser incompatível com uma oferta pública que tem 

como público-alvo investidores de varejo, dada a sua capacidade de análise 

mais limitada; 

ee) a opção pelo estabelecimento de um limite de investimento é coerente com o 

objetivo de proteção do investidor e que pode ser considerada adequada, 

considerando:  

-  ao baixo grau de cultura de investimento do brasileiro médio e a história do 

mercado de capitais no Brasil;  

-  o elevado grau de risco do investimento;  

-  a sofisticação e falta de liquidez dos instrumentos financeiros; e  

-  o fato de a CVM não atuar de forma direta previamente à oferta, sem prejuízo 

da obrigação regulatória da plataforma atuar como gatekeeper; 

ff)  é desejável o desenvolvimento do crowdfunding de investimento, em razão dos seus 

benefícios intrínsecos, mas é necessária a intervenção estatal por meio da regulação, 
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com vistas resguardar os agentes econômicos envolvidos no negócio, atribuir 

estabilidade e higidez ao mercado, bem como proteger os interesses da sociedade; 

gg) para que a regulação seja eficiente, é necessária a adequada configuração de 

incentivos; 

hh) para ordenação de comportamentos por meio de normas jurídicas, é necessário que 

o corpo normativo seja claramente orientado, assim como coerente e coeso; 

ii)  os propósitos do ordenamento jurídico devem ser orientados pelo interesse público, 

para produzir bem-estar social; 

jj)  os objetivos de uma regulação “ótima” podem não coincidir com os objetivos eleitos 

pelos governantes em um dado momento histórico, pois as instituições são 

conformadas ao longo da história por diversos fatores, como os de natureza política, 

econômica e cultural; 

kk) incentivos mal alinhados ou mal delineados tornam a intervenção estatal ineficiente 

e irracional, com o potencial de desincentivar o desenvolvimento e impactar 

negativamente a produção de novas riquezas; 

ll)  o mercado de capitais brasileiro foi concebido para viabilizar o financiamento de 

longo prazo da macroempresa privada nacional com recursos advindos do público 

investidor local, sem demandar recursos estatais; 

mm) a busca do desenvolvimento econômico e social, fortemente orientado para a 

canalização de recursos preponderantemente a grandes empresas pode restringir a 

criação de novas riquezas, assim como a distribuição do bem-estar social 

proporcionado por tais riquezas; 

nn) verifica-se em relação ao mercado de capitais a coexistência de normas jurídicas 

concebidas em momento históricos distintos, orientadas para o atingimento de 

propósitos distintos; 

oo) o arcabouço normativo, paulatinamente, tem evoluído nas últimas seis décadas de 

forma orientada a democratizar o acesso ao mercado de capitais a empresas de 

pequeno porte e desenvolver uma base sustentável de investidores; 

pp) os propósitos da ICVM 588 são coerentes em relação:  

-  aos objetivos fundamentais da regulação do mercado de capitais, de 

forma orientada para (i) a proteção dos seus participantes e do mercado; (ii) 

a alocação de recursos em atividades produtivas; e para (iii) evitar a 

concentração do poder econômico;  
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-  aos valores e princípios consagrados por meio do art. 170 da CF, dentre 

os quais destaque-se o propósito de fomentar a alocação de capital produtivo 

em empresas em fase inicial ou com dificuldades de acesso ao crédito, em 

função de seu porte. 

qq) o mercado de capitais brasileiro evoluiu sensivelmente nas últimas seis décadas, mas 

ainda não é uma fonte relevante de recursos para a maioria das empresas: 

-  as grandes companhias abertas tendem a realizar grandes ofertas públicas, se 

comparadas com aquelas levadas aos mercados internacionais, e possuem 

mais facilidade de acesso ao crédito bancário com recursos subsidiados; 

-  os médios e pequenos negócios ainda têm dificuldade de acesso ao capital, 

mas paulatinamente vêm surgindo novos mecanismos para superar esta 

lacuna de financiamento. O crowdfunding com retorno financeiro é um 

destes mecanismos; 

rr) houve diversas iniciativas em 2014, sem resultados significativos, de criar um 

“mercado de acesso”, com vistas à ampliação do mercado de capitais para “pequenas 

e médias empresas”. Essas empresas são consideradas maduras o suficiente para se 

organizarem sob a forma de companhia aberta e submeterem suas ações à 

negociação em segmento especial, instituído por bolsa de valores; 

-  os potenciais emissores do mercado de acesso estão em um momento mais 

avançado de maturação, próximas do momento de “coroação” do 

investimento venture, se comparadas com as sociedades empresárias de 

pequeno porte do crowdfunding que, no geral, ainda estão em busca de 

capital semente; 

ss) o crowdfunding de investimento cria um novo mercado, até então não 

explorado por participantes tradicionais, na canalização de recursos para 

negócios de porte bastante reduzido; 

tt) considerando que a ICVM 588 não possui sequer um ano de vigência no momento 

de elaboração deste trabalho, no momento não é possível afirmar, de forma 

peremptória, que a regulação é eficiente para a consistente ampliação e 

aprofundamento do mercado de capitais para sociedades empresárias de 

pequeno porte ou, ainda, para maior difusão do investimento de risco a 

investidores de varejo; 

uu) o mercado de crowdfunding de investimento sofreu alterações após a sua 

regulamentação. No curto período observado, há indicativos que sugerem que o 
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crowdfunding de investimento, nos moldes regulamento pela ICVM 588, estaria 

contribuindo para: 

-  o alargamento do mercado, por meio da ampliação do rol dos potenciais 

emissores (companhias fechadas) e instrumentos ofertados; e para  

-  o aprofundamento do mercado, pelo aumento do tamanho de tais ofertas 

diminutas;  

vv) a ICVM 588 é de conteúdo abrangente, mas flexível, e concede amplos 

descontos regulatórios, com o objetivo de viabilizar o acesso ao mercado de 

capitais para sociedades empresárias de pequeno porte; 

ww) a eficiência da disciplina jurídica do crowdfunding de investimento e o fomento 

ao mecanismo não dependem, apenas, do estabelecimento de incentivos adequados 

por meio da regulamentação da CVM; 

xx) é necessário que o arcabouço jurídico incidente sobre o crowdfunding de 

investimento como um todo tenha clara orientação quanto aos seus propósitos, 

bem como coerência e consistência;  

yy) os incentivos previstos em normas de diversos campos do direito, referentes à 

prática investigada, devem ter conexão. Assim, não se apresenta como suficiente 

apenas a concessão de amplos descontos regulatórios para fomentar o 

desenvolvimento do mercado de crowdfunding de investimento.  
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PARTE 2 – TRIBUTAÇÃO NOS MERCADOS FINANCEIRO E DE C APITAIS DE 

OPERAÇÕES DE TITULARIDADE DE PESSOA FÍSICA RESIDENT E NO BRASIL 

 

 Nesta segunda parte do trabalho será identificada a legislação de regência sobre ganhos 

e rendimentos auferidos em operações financeiras540 no mercado de capitais brasileiro, sob a 

ótica do investidor pessoa física residente no Brasil.  

 

10 TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OPERAÇÕES FINANCEI RAS NO 

MERCADO DE RENDA FIXA E DE RENDA VARIÁVEL 

 

 O investidor pessoa física, residente no Brasil, que realiza operações financeiras no 

âmbito dos mercados financeiro e de capitais brasileiro, pode vir a ser sujeito passivo de dois 

tributos, a saber: o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos 

ou Valores Mobiliários (IOF) e o Imposto sobre a Renda (IR). Tais impostos incidem sobre 

eventos econômicos representados por riqueza: ao tempo que o IOF incide sobre a circulação 

da riqueza nas hipóteses compreendidas no seu aspecto material; o IR incide sobre a riqueza 

nova, acrescida (BIFANO, 2005, p. 42-43). 

 

10.1 Tributação pelo IOF de operações relativas a títulos ou valores mobiliários 

 

                                                 

 
540 “O termo operações pressupõe uma visão dinâmica das relações sociais e não uma posição estática. Sendo 

negócio jurídico bilateral, não podem existir operações realizadas consigo mesmo, uma vez que sob a ótica 
jurídica essas ‘operações’ nada representam. Melhor dizendo, realizar operações pressupõe a existência de 
alguém em relação oposta. Assim, uma operação de crédito temos aquele que dá crédito e aquele que o recebe; 
numa operação de câmbio temos aquele que vende a moeda estrangeria e aquele que a adquire; numa operação 
de seguro, por sua vez, aparece a figura daquele que assume os riscos de indenização futura e aquele que paga o 
prêmio pelo seguro contratado; por fim, numa operação com títulos e valores mobiliários temos aquele que 
transfere um valor mobiliários e aquele que o recebe.” (MOSQUERA, 1999, p. 117). 
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 As operações relativas a títulos ou valores mobiliários estão sujeitas à incidência do 

IOF . Registre-se que sob a vaga denominação Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 

Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), conforme observa Roberto Quiroga 

Mosquera (1999, p. 97), estão abrangidos impostos distintos que incidem sobre operações de 

crédito (IO/Crédito), de câmbio (IO/Câmbio), de seguros (IO/Seguros), relativas a títulos e 

valores mobiliários (IO/TVM)541. Acrescente-se que, em se tratando de operação com ouro, 

ativo financeiro ou instrumento cambial (IO/Ouro)542, aplicar-se-á Regra-Matriz de Incidência 

Tributária (RMIT)543 própria (MOSQUERA, 1999, p. 165). 

 De acordo com a CF, o IOF, imposto que incide sobre as operações de crédito, de 

câmbio, de seguros e relativas a títulos e valores mobiliários, é de competência privativa da 

União Federal544, sendo facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 

estabelecidos em lei, alterar as suas alíquotas545. Trata-se de mitigação ao princípio da 

                                                 

 
541 A designação Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários tem origem na Lei nº 5.143/1966, que trata originalmente do IO/Crédito e IO/Seguro. O IOF foi 
concebido na reforma do sistema tributário, promovida na fase inicial do governo militar, no contexto do PAEG, 
mencionado na Seção 8 desse trabalho. Trata-se de sucedâneo do imposto do selo, instituídos por diversas pessoas 
políticas tributantes, que incidia sobre negócios na economia, atos e instrumentos jurídicos (BIFANO, 2011, p. 
468), introduzido no sistema jurídico por meio da Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965. De 
acordo com relato histórico de Mario Henrique Simonsen e Roberto de Oliveira Campos (1974, p. 122-123) o 
imposto do selo era tributo “[...] destituído de funcionalidade econômica [...]”, na medida em que “[...] não incida 
sobre rendas, mercadorias ou serviços, mas sobre contratos.” Para um retrato da evolução das normas jurídicas 
aplicáveis ao imposto do selo e similares, bem como aplicáveis ao IOF, ver: BIFANO, 2011, p. 468-499. 

542 Art. 153, § 5º, da CF. Lei nº 7.766, de 11 de maio de 1989. 
543 A norma jurídica que define a incidência do tributo corresponde àquela identificada como “norma tributária em 

sentido estrito”, “norma-padrão de incidência” ou, ainda, “regra-matriz de incidência tributária”, considerada por 
Paulo de Barros Carvalho (2017, p. 355), “[...] por excelência, u’a norma de conduta, vertida imediatamente para 
disciplinar a relação do Estado com seus súditos, tendo em vista contribuições pecuniárias. Concretizando-se os 
fatos descritos na hipótese, deve-ser a consequência, e esta, por sua vez, prescreve uma obrigação patrimonial. 
Nela encontraremos uma pessoa (sujeito passivo) obrigada a cumprir uma prestação em dinheiro.” (Grifou-se). 
Acerca da estrutura lógica da regra-matriz de incidência tributária, esclareceu o autor: “Os modernos cientistas 
do Direito Tributário têm insistido na circunstância de que, tanto no descritor (hipótese) quanto no prescritor 
(consequência) existem referências a critérios, aspectos, elementos ou dados identificativos. Na hipótese 
(descritor), havemos de encontrar um critério material (comportamento de uma pessoa), condicionado no tempo 
(critério temporal) e no espaço (critério espacial). Já na consequência (prescritor), depararemos com um critério 
pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério quantitativo (base de cálculo e alíquota). A conjugação 
desses dados indicativos nos oferece a possibilidade de exibir, na sua plenitude, o núcleo lógico-estrutural da 
norma-padrão de incidência tributária.” (idem, p. 254. Grifou-se). 

544 Art. 153, V, da CF; art. 63 do CTN. 
545 Art. 153, § 1º, da CF. 
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legalidade546 e ao princípio da anterioridade547. Isso porque, o IOF tem função extrafiscal 

constitucionalmente delimitada548, dada a opção da CF, no sentido de utilizar o IOF como 

instrumento de intervenção nas políticas de crédito, de câmbio, de seguros e no mercado de 

capitais. 

 As alíquotas máximas do IOF permitidas devem ser definidas em lei. Todavia, é 

facultado ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 

expedir decretos e regulamentos549.  

  Nesta linha de raciocínio, infere-se que a função constitucional do IOF consiste, 

predominantemente, em regular a economia, de forma alinhada com os propósitos da política 

econômica aplicável aos mercados nos quais as atividades gravadas estão sujeitas à intervenção. 

O IOF é instrumento de execução de políticas governamentais – e, por essa razão, a CF autoriza 

a alteração de alíquotas pelo Poder Executivo dentro de limites prévios estabelecidos em lei, 

com mitigação de princípios da legalidade e da anterioridade. De outra forma, tem-se que a 

intervenção na esfera econômica por meio de decreto que altera as alíquotas do IOF não deve 

ocorrer com finalidade puramente arrecadatória550. 

  Para fins da presente dissertação, tratar-se-á especificamente do IOF em sua modalidade 

Imposto sobre Operações relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IO/TVM) . As 

principais normas jurídicas infraconstitucionais que disciplinam o IO/TVM são as seguintes: 

arts. 63 a 66 do CTN551; Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980; Lei no 8.894, de 21 de 

                                                 

 
546 De acordo com o art. 5º, II, da CF, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei. No campo tributário há, ainda, previsão por meio do art. 150, I, da CF, no sentido de que é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 

547 Dispõe o art. 150, III, da CF, fundamento constitucional do princípio da anterioridade: “Art. 150. Sem prejuízo 
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: [...] III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 
que os houver instituído ou aumentado; b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003).” 

548 Na mesma linha de raciocínio é o artigo de Paulo Caliendo da Silveira (2014, p. 1-26) que discorre, de forma 
bastante elucidativa, acerca do conceito, fundamento econômico e regime constitucional da extrafiscalidade.  

549 Art. 84, IV, da CF. 
550 Na mesma linha, destaquem-se os artigos de Roberto Ferraz (2006, p. 238-252) e de Martha Leão (2015, p. 

303-325). 
551 Conforme observa Elidie Palma Bifano (2011, p. 476) acerca do art. 67 do CTN: “É regra geral do sistema 

tributário brasileiro que os impostos não devem ter vinculação específica a qualquer finalidade, prestando-se ao 
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junho de 1994; Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF e busca 

consolidar disposições veiculadas por meio de normas jurídicas esparsas (RIOF); e a Instrução 

Normativa RFB nº 907, de 9 de janeiro de 2009 (IN RFB 907).   

 Considerando que nessa dissertação o investidor em valores mobiliários objeto de oferta 

pública de distribuição em ambiente virtual de plataforma de crowdfunding será sempre pessoa 

física residente no Brasil, não será tratada nessa oportunidade das normas relativas ao IO/TVM 

aplicáveis especificamente às operações: i) realizadas por instituições financeiras ou por 

investidor estrangeiro; ii) relativas ao investimento em fundos ou clubes de investimento; iii) 

compromissadas; iv) envolvendo ações com o fim específico de lastrear Depositary Receipts 

negociados no exterior ou instrumentos derivativos; v) que tenham como contribuintes 

instituições financeiras e equiparadas; e vi) de financiamento realizadas em bolsa de valores, 

de mercadorias, de futuros e assemelhadas552.  

 No contexto do presente trabalho, tem-se que o IO/TVM incide sobre operações de 

aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos ou valores 

mobiliários (critério material), independentemente da qualidade ou da forma jurídica de 

constituição do beneficiário da operação ou do seu titular553. Para efeitos de incidência do 

IO/TVM a RFB, inclusive, considera “títulos ou valores mobiliários” aqueles instrumentos 

                                                 

 

atendimento das necessidades gerais do Estado e ao bem comum. O art. 167, IV, da Constituição veda, de forma 
peremptória, que o fruto da arrecadação dos impostos tenha especial destinação. Ocorre que o CTN determinada, 
em seu art. 67, que a receita líquida da arrecadação do IOF destina-se à formação de reservas monetárias, 
suportado no texto constitucional de 1969 que incluía essa determinação em seu art. 21, § 4º, nos seguintes 
termos: ‘formação de reservas monetárias ou de capital para financiamento do desenvolvimento econômico’. 
Com a entrada em vigor da Constituição, essa disposição não foi reproduzida e, com isso, parece-nos que o art. 
67 do CTN estaria tacitamente revogado em face da proibição de se criar impostos com destinação específica. 
Alguns autores entendem que, não tendo sido expressamente revogado, após a Constituição, o referido art. 67 
teria plena vigência. Aliomar Baleeiro considera essa disposição meramente programática, verdadeira 
excrescência a ninguém obrigando, no que é acompanhado por Misabel Derzi.” 

552 A regulamentação pelo IO/TVM, acerca dos temas que não serão investigados nesta oportunidade, consta do 
Título V do RIOF. 

553 Art. 63, inciso IV, do CTN; art. 2o, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.894/1994; “caput” e § 2º do art. 25 
do RIOF. 
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legalmente definidos como valores mobiliários no art. 2º da Lei nº 6.385/1976554, tratados 

anteriormente na presente dissertação555.  

  Registre-se que a incidência do IO/TVM exclui a do IO/Crédito e, reciprocamente, na 

hipótese de emissão, pagamento ou resgate de título ou valor mobiliário representativo de um 

mútuo556. Especificamente no que concerne às operações que tenham como objeto debêntures, 

comercial papers (nota promissória comercial) ou export notes há, inclusive, norma infralegal 

oriunda da Autoridade Fiscal, no sentido de que tais operações não se sujeitam ao IO/Crédito, 

mas ao IO/TVM557. 

  À luz da Lei no 8.894/1994 tem-se que o critério espacial do IO/TVM corresponde ao 

território nacional e que o seu critério temporal não foi legalmente definido, o que dá margem 

para questionamento quanto à sua constitucionalidade558. O RIOF tenta preencher tal lacuna 

por meio do § 1º do seu art. 25, ao prever que “ocorre o fato gerador e torna-se devido” o 

IO/TVM “no ato da realização das operações” sobre as quais recai o tributo em comento. 

  No que tange ao critério pessoal do IO/TVM, a União Federal é o sujeito ativo, enquanto 

os sujeitos passivos são:  

a) os adquirentes, em se tratando de aquisição de títulos ou valores mobiliários559;  

                                                 

 
554 Inciso I do art. 11, da IN RFB 907. São classificados também como “títulos e valores mobiliários” pela RFB, 

para fins de incidência do IO/TVM, “os certificados de depósitos a prazo de reaplicação automática, as operações 
compromissadas com lastro em títulos de renda fixa, os commercial papers e as export notes” (inciso II do art. 
11 da IN RFB 907). 

555 Vide a Seção 3. 
556 Consta do parágrafo único do art. 63 do CTN: “Parágrafo único. A incidência definida no inciso I [operações 

de crédito] exclui a definida no inciso IV [operações relativas a títulos e valores mobiliários], e reciprocamente, 
quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito.” O teor 
do dispositivo consta também do art. 2º, § 1º, do RIOF.  

557 Item 1 do Ato Declaratório SRF nº 4, de 15 de janeiro de 1999. 
558 “No que tange ao critério temporal do imposto sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários, a Lei 

nº 8.894/1994, da mesma forma que no caso do IO/Câmbio, não o definiu. Logo, por ofensa ao princípio da 
legalidade tributária, entendemos estar eivada de inconstitucionalidade a exação em comento” (MOSQUERA, 
2005, p. 164). 

559 Art. 2º do Decreto-Lei nº 1.783/1980; art. 3º, II, da Lei nº 8.894/1994; art. 26, I, do RIOF. 
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b) os titulares de “aplicações financeiras” 560, nos casos de resgate, cessão ou 

repactuação561.  

   Deslocando o foco para o critério quantitativo, a base de cálculo do IO/TVM562 

corresponde ao valor de aquisição, resgate, cessão ou repactuação dos títulos ou valores 

mobiliários, abrangidas inclusive as operações de renda fixa563. Devem ser acrescidos ao valor 

da cessão ou resgate de títulos e valores mobiliários os rendimentos periódicos recebidos, a 

qualquer título, pelo cedente ou aplicador, durante o período da aplicação564, 565. 

No que concerne às alíquotas aplicáveis, em regra, o RIOF prevê que o IO/TVM será 

cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia das operações com títulos ou valores mobiliários566 
567. 

Para a regra geral, as operações de renda fixa mantidas por prazo igual ou superior a 30 

dias possuem alíquota reduzida a zero. Caso a operação seja mantida por prazo inferior a 30 

dias, incide o IO/TVM à alíquota de até 1% ao dia sobre o valor de resgate, cessão ou 

                                                 

 
560 “Considera-se aplicação financeira (espécie) a operação financeira (gênero) realizada no âmbito do Sistema 

Financeiro Nacional, sob o regime jurídico do direito do mercado financeiro e de capitais e mediante 
interveniência e/ou participação de uma ou mais instituições [intermediárias] financeiras [...].” (MURARO, 2006, 
apud. MARANESI; BARROS, 2011, p. 88). Ressalta, ainda, Roberto Quiroga Mosquera (2005, p. 164), ao 
discorrer acerca do critério pessoal da regra-matriz do IO/TVM, “[...] que o legislador, ao indicar os sujeitos 
passivos do liame tributário, equiparou a expressão ‘títulos e valores mobiliários’ a aplicações financeiras. Não 
identificamos maiores implicações em tal imprecisão [...].” 

561 Art. 3º, III, da Lei nº 8.894/1994; art. 26, II, do RIOF. 
562  Lei nº 8.894/1994, art. 2º, II. 
563 Art. 2º, II, “a”, da Lei nº 8.894/1994; art. 28, I e § 3º, ambos do RIOF. 
564 § 1º do art. 2º da Lei nº 8.894/1994; § 2º do art. 28 do RIOF.  
565 Conforme posicionamento Roberto Quiroga Mosquera (2005, p. 165-166): “[...] tal adição somente poderá ser 

feita caso tais rendimentos integrem o custo das operações, ou seja, façam parte do preço da cessão ou do resgate 
do título ou valor mobiliário, sob pena de restar ilógica a referida determinação legal.” 

566 “Caput” do art. 1º da Lei nº 8.894/1994; art. 29 do RIOF. 
567 “A Lei nº 8.894/94 previa a alíquota máxima de 1,5% ao dia para o IO/TVM. Contudo, a Lei nº 8.981/1995 

reduziu tal alíquota a zero, além de reafirmar a faculdade do Poder Executivo de alterar as alíquotas da referida 
exação, conforme regra prevista no § 1º do art. 153 da Constituição Federal. Todavia, aludida faculdade não 
poderá ser exercida pelo Poder Executivo, uma vez que este Poder somente pode fazê-lo nos limites da Lei e a 
própria Lei fixou em zero a alíquota máxima, não tendo um Decreto o condão de alterá-la. À luz do exposto, 
entendemos estar o Poder Executivo praticando diversas inconstitucionalidades ao alterar a alíquota do IO/TVM, 
ferindo o mandamento constitucional inscrito no artigo 153 da Magna Carta.” (MOSQUERA, 2005, p. 166). 
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repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, conforme tabela 

constante do Anexo ao RIOF568. 

  Sem prejuízo da sistemática descrita para apuração do imposto, o RIOF contempla 

várias hipóteses de redução da alíquota do IO/TVM a zero.  

  A alíquota do IO/TVM é reduzida a zero em se tratando de operações com “debêntures 

de que trata o art. 52 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976”569, bem como em relação às 

operações “do mercado de renda variável, inclusive as realizadas em bolsas de valores, de 

mercadorias, de futuros e entidades assemelhadas”570. 

  As demais operações envolvendo títulos ou valores mobiliários que não recebem 

tratamento específico por meio do RIOF também estão sujeitas à alíquota zero do IO/TVM571.  

  A retenção e o recolhimento do IOF é efetuado por parte das entidades designadas 

responsáveis572. Em regra, a retenção do IO/TVM se dá na data da liquidação financeira da 

operação, e o recolhimento ao Tesouro Nacional até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio 

da cobrança ou do registro contábil do imposto573. 

  Os critérios da RMIT do IO/TVM constam do Quadro Sinóptico 1 do Apêndice A das 

Considerações Finais deste trabalho. 

 

                                                 

 
568 Art. 32, § 1º, I, do RIOF. 
569 RIOF, art. 32, § 2º, VI. O art. 52 da Lei Societária dispõe o seguinte: “Art. 52. A companhia poderá emitir 

debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura 
de emissão e, se houver, do certificado.” 

570 Art. 32, § 2º, VI, do RIOF. Grifou-se. Discorrer-se-á mais adiante acerca do entendimento da RFB sobre o que 
seriam entidades “assemelhadas” às bolsas. 

571 Art. 33 do RIOF. 
572 Art. 3º do Decreto-lei nº 1.783/1980. O art. 27 do RIOF traz relação consolidada dos responsáveis. 
573 Art. 35 do RIOF. 
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10.2 Tributação pelo Imposto sobre a Renda de pessoa física residente no Brasil nos Mercados 

Financeiro e de Capitais 

 

 O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é tributo de competência da 

União Federal574. Trata-se de tributo com função preponderante fiscal, mas com função indutora 

bastante nítida em relação às operações cursadas nos mercados financeiro e de capitais, como 

será visto adiante, de forma mais detalhada. 

 O IR deve incidir sobre o acréscimo patrimonial efetivamente percebido575. Uma 

operação financeira é passível da geração de renda proveniente: (i) de ganhos auferidos quando 

da alienação, cessão, transmissão ou resgate da parcela do capital a terceiro, por valor superior 

ao do valor investido – isto é, do seu custo de aquisição (ganhos de capital; mais valia); e (ii) 

de rendimentos do capital investido – ou seja, todo e qualquer acréscimo patrimonial frutificado 

pelo capital investido em favor do seu titular, tais como as distribuições sob a forma de (ii.i) 

juros ou (ii.ii) lucros ou dividendos576. 

                                                 

 
574 Art. 153, III, da CF. 
575 Art. 43 do CTN. Conforme asseverou Mary Elbe Queiroz (2006, p. 453) acerca do imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza: “Do confronto do significado acolhido para as palavras ‘renda’ e ‘proventos’, 
que se situam no núcleo da exação como preceituada no Texto constitucional, com o exame sistemático e em 
conjunto com os princípios que norteiam a incidência do Imposto sobre a Renda, constata-se que o sentido que 
melhor convém aos citados vocábulos é, exatamente, que eles se referem a ‘renda’ ou ‘provento’ que revelem 
acréscimos patrimoniais. Tal conclusão, inclusive, encontra respaldo no próprio texto do art. 43 do CTN.” A 
autora (2006, p. 454) esclareceu, ainda, que: “Sobre o que seja ‘acréscimo patrimonial’, o vocábulo não deverá 
ser entendido como tudo que se somar ao patrimônio. Do contrário, o imposto incidirá sobre ingressos e não 
sobre a renda, pois, somente poderá ser considerado como ‘acréscimo’ aquilo que efetivamente aumentou o 
patrimônio. O ‘acréscimo’ é o resultado dos valores auferidos menos os recursos empregados na sua obtenção e 
na manutenção da fonte produtora. O ‘acréscimo’ é o produto líquido (receitas menos custos e despesas”, pois, 
nem toda a renda percebida ou todo o produto de capital, do trabalho ou da contribuição de ambos resulta em 
acréscimo patrimonial.” 

576 Alguns esclarecimentos acerca da distinção entre ganho de capital e rendimentos merecem destaque em razão 
do seu didatismo: “No ganho de capital, o benefício decorre da existência de lucro na alienação do próprio capital. 
No rendimento do capital, o capital é preservado e gera benefício por seu aproveitamento. É a doutrina do ‘Fruit 
and Tree’, em que a venda do fruto é rendimento do capital e da árvore com lucro, ganho de capital.” 
(MARTINS,1988, apud. BARBOSA; SCHARFSTEIN, 2015, p. 880). “Rendimentos e ganhos de capital são 
conceitos empregados tradicionalmente para tratar de duas realidades distintas. O termo rendimentos é utilizado 
para representar a renda periódica decorrente de uso, cessão temporária, aluguel (dentre outros) de recursos 
(dinheiro, direitos, bens móveis e imóveis, recursos humanos etc.). Já a expressão ganho de capital é utilizada 
para representar a renda decorrente da alienação, a qualquer título, de bens e direitos, e é determinada pela 
diferença entre o valor da alienação e o respectivo custo de aquisição. O ganho de capital não é produzido 
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 O regime tributário específico aplicável às rendas auferidas em operações financeiras 

realizadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional encontra-se disperso em diversas normas 

legais – dentre as quais, destacam-se: a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que cria as bases 

legais da sistemática de tributação; a Lei nº 11.033/2004, que, dentre outras coisas, fixa as 

alíquotas atualmente incidentes sobre operações no mercado financeiro (lato senso); os art. 727 

e seguintes do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a 

Renda – RIR); e a Instrução Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015 (IN RFB 1.585), 

que busca consolidar as normas dispensas acerca da matéria.  

 A identificação do beneficiário da renda (qualidade do investidor) é determinante para 

a identificação do tratamento dispensado pelo IR, que pode ser pessoa física, pessoa jurídica – 

tributada pelo lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado ou sujeita ao Simples Nacional –, 

entidades imunes ou entidades isentas. Há que se levar em conta, ainda, se tais pessoas ou 

entidades são residentes ou não residentes no País577. 

 Deve ser identificado, ainda, o ambiente de negociação do ativo, na medida em que 

recebem tratamento jurídico tributário específico em relação à incidência do IR, os ganhos 

líquidos auferidos em operações no “mercado de renda variável”578 realizadas “nas bolsas de 

valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas”579. 

 Observe-se que não há conceito normativo de renda fixa e renda variável580. Conforme 

orientação endereçada aos contribuintes do IR Pessoa Física (IRPF) no exercício de 2018, 

                                                 

 

diretamente pelo próprio ativo, mas decorre da vantagem obtida com a sua negociação com terceiro, mediante a 
transferência por valor superior àquele inicialmente suportado pelo vendedor.” (BENTO et al., 2011, p. 75). 

577 No que concerne ao critério espacial do IR, “[...] a renda ou provento percebido no território nacional, por 
residentes e não-residentes no País, e no exterior, por pessoa residente e domiciliada no Brasil, enquanto mantida 
essa condição nos termos da lei (período de 183 dias de ausência do País para as pessoas físicas.” (QUEIROZ, 
Mary, 2006, p. 469). As rendas auferidas por não-residentes nos mercados financeiro e de capitais estão sujeitas 
à incidência do IR às alíquotas entre 10% e 15%, sem prejuízo da incidência de regras de isenção. 

578 Seção II do Capítulo VI da Lei nº 8.981/1995.  
579 “Caput” do art. 72 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995; “caput” do art. 758 do RIR; art. 56 da IN RFB 

1.585. Conforme também observaram BENTO et al. (2011, p. 113): “O principal elemento adotado pela 
legislação fiscal para a qualificação de um rendimento como renda variável é o ambiente de negociação dos 
ativos. ” 

580 Conforme constou dentre as conclusões parciais deste trabalho, sob o aspecto econômico-financeiro, operações 
de renda fixa são aquelas que tem como características (i) expectativa de recebimento do capital investido; (ii) 
remuneração previamente dimensionada no momento do investimento por meio de juros; e (iii) não sujeição a 
variação de natureza aleatória. As operações de renda variável, por sua vez, são aquelas que têm como elementos 
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relativo ao ano-calendário de 2017, sob a forma de “perguntas e respostas” (Perguntas e 

Respostas IRPF/2018), a Resposta 653 apresenta posicionamento do Ministério da Fazenda, 

por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no sentido de que: 

 

 O mercado de renda variável compreende todas as operações realizadas nas bolsas de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como as operações com ouro, 
ativo financeiro, realizadas fora de bolsas, com a interveniência de instituições 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional (bancos, corretoras e distribuidoras), 
ressalvadas as operações de mútuo e de compra vinculada à revenda com ouro, ativo 
financeiro, e as operações de financiamento [...]. (MF; RFB, 2018, p. 261, grifou-se). 

 

  Ou seja, de acordo com a RFB, para fins tributários, são operações de renda variável 

apenas aquelas cursadas em ambiente de bolsa e “assemelhadas”581. Sem prejuízo das 

considerações anteriormente tecidas acerca dos mercados regulamentados pela ICVM 461, de 

2007, o posicionamento da RFB, consubstanciado no § 1º do art. 758 do Decreto nº 3.000/1999 
582, considerou assemelhadas às bolsas (i) as entidades cujo objeto social seja análogo ao das 

referidas bolsas583 e (ii) que funcionem sob a supervisão e fiscalização da CVM. 

                                                 

 

característicos (i) o risco de perda do capital investido; (ii) o desconhecimento pelo investidor da remuneração 
no momento do investimento; e (iii) a imprevisibilidade da remuneração. 

581 Na presente seção ver-se-á que a classificação de uma operação de renda fixa/variável, para fins tributários, 
ocorre em razão de critérios estabelecidos pelo legislador tributário, em função do ambiente (“mercado”) no qual 
se deu a operação. Observe-se que, na seção 5, com base em conceitos oriundos da seara das finanças e de outros 
campos do direito, os investimentos em renda fixa/variável foram assim classificados com base em critérios 
relacionados à natureza do ativo. Questões atinentes à disparidade de critérios para a classificação das operações 
de renda fixa e variável e as suas repercussões serão tratadas mais detalhadamente na seção 12 da presente 
dissertação. 

582 A disposição foi refletida no § 2º do art. 56 da IN RFB 1.585. 
583 As atividades específicas de bolsas de valores são aquelas previstas no art. 1º do Regulamento anexo à 

Resolução CMN nº 2.690, de 28 de janeiro de 2000, quais sejam: “Art. 1º As bolsas de valores poderão ser 
constituídas como associações civis ou sociedades anônimas, tendo por objeto social: I - manter local ou sistema 
adequado à realização de operações de compra e venda de títulos e/ou valores mobiliários, em mercado livre e 
aberto, especialmente organizado e fiscalizado pela própria bolsa, sociedades membros e pelas autoridades 
competentes; II - dotar, permanentemente, o referido local ou sistema de todos os meios necessários à pronta e 
eficiente realização e visibilidade das operações; III - estabelecer sistemas de negociação que propiciem 
continuidade de preços e liquidez ao mercado de títulos e/ou valores mobiliários; IV - criar mecanismos 
regulamentares e operacionais que possibilitem o atendimento, pelas sociedades membros, de quaisquer ordens 
de compra e venda dos investidores, sem prejuízo de igual competência da Comissão de Valores Mobiliários, 
que poderá, inclusive, estabelecer limites mínimos considerados razoáveis em relação ao valor monetário das 
referidas ordens; V - efetuar registro das operações; VI - preservar elevados padrões éticos de negociação, 
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 Dessa forma, o termo “assemelhada” a bolsas restaria significativamente esvaziado, 

de acordo com a interpretação do seu alcance para fins de tributação pelo IR584. 

 Para operações cursadas em ambiente de bolsa e “assemelhadas”, há que se levar em 

conta, ainda: 

a) o momento em que se deu a operação de compra e eventual operação de venda do 

ativo. Caso tais negócios jurídicos tenham se dado no mesmo dia, estaremos diante 

de uma operação day-trade585, cujo resultado positivo é tributado à alíquota de 

20%586; 

b) se a operação se deu no mercado à vista, de opções, futuros ou a termo, na medida 

em que as rendas geradas nos diferentes mercados estão sujeitas a tratamento 

tributário específico587; 

                                                 

 

estabelecendo, para esse fim, normas de comportamento para as sociedades membros e para as companhias 
abertas e demais emissores de títulos e/ou valores mobiliários, fiscalizando sua observância e aplicando 
penalidades, no limite de sua competência, aos infratores; VII - divulgar as operações realizadas, com rapidez, 
amplitude e detalhes; VIII - conceder, à sociedade membro, crédito para assistência de liquidez, com vistas a 
resolver situação transitória, até o limite do valor de seus títulos patrimoniais ou de outros ativos especificados 
no estatuto social mediante apresentação de garantias subsidiárias adequadas, observado o que a respeito dispuser 
a legislação aplicável; e IX - exercer outras atividades expressamente autorizadas pela Comissão de Valores 
Mobiliários.” 

584 Para mais informações acerca do posicionamento da RFB ver: Solução de Consulta nº 389 – SRRF08/Disit, de 
5 de dezembro de 2010. 

585 Considera-se day-trade a operação ou a conjugação de operações iniciadas e encerradas em um mesmo dia, 
com o mesmo ativo, em uma mesma instituição intermediadora, em que a quantidade negociada tenha sido 
liquidada, total ou parcialmente (art. 8º, § 1º, I, “a”, da Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000; art. 65, § 1º, I, da 
IN RFB 1.585). Na apuração do resultado da operação day-trade são considerados, pela ordem, o primeiro 
negócio de compra com o primeiro de venda ou o primeiro negócio de venda com o primeiro de compra, 
sucessivamente (§ 3º do art. 65 da IN RFB 1.585). É admitida a compensação de perdas incorridas em operações 
de day-trade realizadas no mesmo dia (§ 2º do art. 8º da Lei nº 9.959/2000; § 4º do art. 65 da IN RFB 1.585). 

586 art. 2º, I, da Lei nº 11.033/2004; art. 65, § 11, da IN, RFB 1.585.  
587 De acordo com a Perguntas e Respostas IRPF/2018, divulgadas pela RFB: i) o mercado à vista “[é] uma 

modalidade de mercado onde são negociados valores mobiliários e ouro, ativo financeiro, cuja liquidação física 
(entrega do ativo pelo vendedor) e financeira (pagamento do ativo pelo comprador) ocorrem, no máximo até o 
3º dia após ao da negociação”, de acordo com a Resposta 671 (MF. RFB, 2018, p. 266); ii) o mercado a termo 
“[é] uma modalidade de mercado a prazo onde se negocia a compra ou venda de determinado ativo por preço e 
prazo preestabelecidos em contrato (liquidação diferida, geralmente 30, 60, 90 dias)”, conforme a Resposta 676 
(MF. RFB, 2018, p. 266); iii) o mercado de opções “[é] uma modalidade de mercado a prazo onde são negociados 
direitos de comprar ou de vender um determinado ativo, mediante pagamento pelo comprador (titular) ao 
vendedor (lançador) de um valor chamado prêmio, com preço do ativo e prazo de exercício previamente fixados”, 
conforme a Resposta 678 (MF. RFB, 2018, p. 267); e iv) o mercado futuro corresponde a “[...] uma modalidade 
de mercado a prazo onde são negociados contratos de lotes padronizados, de determinado ativo, com data de 
liquidação futura previamente acordada”, de acordo com a Resposta 683 (MF. RFB, 2018, p. 270). 
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c) que sem prejuízo do IR incidente sobre o ganho líquido, incide adicionalmente, o 

Imposto sobre a Renda no sistema de Fonte (IRFonte), como antecipação do 

devido588, à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento)589; tal exação tem 

caráter fiscalizatório (BENTO et al., 2011, p. 124; BIFANO, 2005, p. 58), sendo 

conhecido no mercado como “IR dedo duro”590. 

 Conforme se verá adiante mais detalhadamente, os investimentos considerados pela 

RFB como de renda variável, negociados em ambiente de bolsa e assemelhadas, tem os seus 

ganhos sujeitos à tributação sintética – isto é, por somatória, com tributação mensal dos 

resultados – e o IR tem caráter antecipatório, sendo devido como antecipação de um imposto 

que poderá ser ou não considerado devido, quando do ajuste anual591 . A apuração e 

recolhimento do tributo se dá por parte do próprio beneficiário da renda (sistema de auto 

recolhimento), sem prejuízo da incidência de regras específicas aplicáveis às operações day-

trade592 e ao “IRFonte de 0,005%”593, de caráter antecipatório. 

 Os negócios jurídicos que recebem o tratamento jurídico-tributário dispensado aos 

investimentos em renda fixa estão sujeitos à tributação analítica – ou seja, a tributação se dá 

operação a operação; no sistema de fonte (IRFonte)594, em caráter definitivo 595, sem a 

                                                 

 
588 “O imposto sobre a renda pode [...] ser classificado em duas subespécies, a saber: a) imposto sobre a renda 

exclusivo na fonte; b) imposto sobre a renda na fonte como antecipação. No primeiro caso, o imposto sobre a 
renda é definitivo, ou seja, não haverá qualquer outra espécie de complementação a título de IR. No segundo 
caso, o IR é cobrado como antecipação de eventual imposto futuro.” (MOSQUERA, 1999, p. 171). 

589 § 1º do art. 2º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004; art. 63 da IN RFB 1.585.  
590 Em operações day-trade, a alíquota incidente é de 1% (“caput” do art. 8º da Lei nº 9.959/2000; “caput” do art. 

65 da IN RFB 1.585). 
591 “[...] [O] exato momento de ocorrência do fato gerador do IR [(critério temporal)] é aquele em que se puder 

quantificar, na sua inteireza e no seu todo integral, a renda revelada pelos acréscimos patrimoniais, apurados de 
acordo com a periodicidade estabelecida na lei: a) pessoas físicas – 31 de dezembro de cada ano; b) pessoas 
jurídicas, conforme o período de apuração dos resultados – se trimestralmente, 31 de março, 30 de junho, 30 de 
setembro, 31 de dezembro; se anualmente, em 31 de dezembro de cada ano.” (QUEIROZ, Mary, 2006, p. 469). 

592 § 3º do art. 8º da Lei nº 9.959/2000; § 5º do art. 65 da IN RFB 1.585. 
593 § 1º do art. 2º da Lei nº 11.033/2004; § 6º do art. 63 da IN RFB 1.585. 
594 “Caput” e § 3º do art. 65 da Lei nº 8.981/1995; art. 5º da Lei nº 9.779/1999; “caput” do art. 1º da Lei nº 

11.033/2004. 
595 Art. 76, II, da Lei nº 8.981/1995; art. 70, II, da IN RFB 1.585. 
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integração dos ganhos ou dos rendimentos auferidos à base de cálculo do IR para fins de 

declaração de ajuste anual, sem a viabilidade de posterior ajuste ou compensação de perdas596.  

  Por sua vez, a tributação das aplicações financeiras classificadas como de renda fixa de 

titularidade de pessoa física se dá exclusivamente na fonte, no momento do pagamento dos 

rendimentos ou da alienação do título ou da aplicação597. Dessa forma, o beneficiário 

(investidor) recebe os acréscimos patrimoniais percebidos líquidos do IRFonte. O dever 

instrumental de reter e recolher o imposto no sistema de fonte é imputado à fonte pagadora dos 

rendimentos (responsável)598 – que, no contexto ora estudo, poderá ser a pessoa jurídica que 

efetuar o pagamento dos rendimentos599; ou, ainda, a instituição ou entidade que faça o 

pagamento dos rendimentos ao beneficiário final600, embora não seja fonte pagadora original.  

 

10.2.1 Tributação pelo Imposto sobre a Renda do ganho auferido com o investimento 

 

 Considerado que os valores mobiliários em estudo não se caracterizam como 

instrumentos derivativos, não se tratará nesta oportunidade da tributação de operações em 

ambiente de bolsa e assemelhadas cursadas nos mercados futuros, a termo e de opções; por 

conseguinte, este trabalho ficará adstrito à identificação das características do tratamento 

jurídico tributário das aplicações financeiras de renda variável, no mercado à vista, para o 

investidor pessoa física residente no Brasil. 

                                                 

 
596 Conforme registra Elidie Palma Bifano (2005, p. 49-50): “O sistema adotado pela lei brasileira de antecipar a 

tributação das aplicações no mercado de renda fixa gera alguns problemas que nunca foram definitivamente 
resolvidos pelas autoridades: (i) tributar antecipadamente uma ‘não renda’ na medida em que o contribuinte, 
pessoa física ou jurídica, calcula o acréscimo patrimonial sujeito à tributação depois de somados todos os 
resultados positivos e deduzidos os gastos, custos, despesas e resultados negativos apurados em um certo período; 
(ii) tributar exclusivamente na fonte pessoas físicas significa impedi-las de compensar seus gastos e custos; [...].” 

597 Art. 49, I, da IN RFB 1.585. 
598 O IRFonte deverá ser recolhido até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores 

(art. 49, § 2º, da IN RFB 1.585).  
599 Art. 65, §§ 7º e 8º, da Lei nº 8.981/1995; art. 49, § 1º, I, da IN RFB 1.585. 
600 Art. 49, § 1º, IV, da IN RFB 1.585. 
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 Em regra, os ganhos auferidos em razão de cessão, transmissão, resgate ou alienação 

do valor mobiliário em operações cursadas em bolsa e assemelhadas são tributadas como 

aplicações de renda variável, de sorte que os ganhos líquidos auferidos estão sujeitos ao IR 

como antecipação do devido à alíquota básica de 15%601; bem como à alíquota de 0,005%, na 

modalidade de fonte602.  

O ganho líquido corresponde ao resultado positivo auferido em um conjunto de 

operações realizadas em cada mês, em um ou mais mercados de bolsa e em operações com 

ouro, ativo financeiro, realizadas fora de bolsa603. A forma de determinação do resultado 

positivo depende do mercado em que a operação foi cursada (BENTO et al., 2011, p. 117). Nos 

mercados à vista, o ganho líquido sobre operações é constituído pela diferença positiva entre o 

valor de venda do ativo e o seu custo de aquisição604. Por custo de aquisição entenda-se o 

cálculo da média ponderada dos custos unitários dos ativos605.  

  As despesas incorridas nas operações cursadas no mercado de renda variável podem ser 

deduzidas, assim como as perdas podem ser compensadas em operações cursadas nos mesmos 

mercados606. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos, 

as perdas incorridas nas operações de renda variável nos mercados à vista, de opções, futuros, 

a termos e assemelhados, poderão ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no 

próprio mês ou nos meses subsequentes607. 

O investidor pessoa física é isento do IR em operações no mercado à vista de ações nas 

bolsas de valores, realizadas em cada mês, cujo valor de venda seja igual ou inferior a R$ 20 

mil, para o conjunto de ações608. 

                                                 

 
601 Inciso II do art. 2º da Lei nº 11.033, de 2004. A mesma alíquota de 15% é aplicável nas operações realizadas 

nos mercados a termo, de opções e de futuros (art. 57 da IN RFB 1.585). 
602 Conforme verificamos anteriormente, as operações de day-trade estão sujeitas às alíquotas de 20% e 1%, 

respectivamente. 
603 Art. 56, § 3º, da IN RFB 1.585. 
604 “Caput” do art. 58 da IN RFB 1.585. 
605 IN RFB 1.585, art. 58, § 1º. 
606 § 4º do art. 72 da Lei nº 8.981/1995. 
607 Art. 760, § 2º, do RIR; art. 64 da IN RFB 1.585. 
608 Inciso I do art. 3º da Lei nº 11.033, de 2004; art. 59, I, da IN RFB 1.585. Destaque-se que o limite de R$ 20 

mil/mês é estabelecido em relação ao valor da venda, e não em relação ao do ganho auferido (BENTO et al., 
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Há, ainda, isenção do IR dos ganhos líquidos auferidos por pessoa física com ações 

emitidas por pequenas e médias empresas, negociadas no mercado à vista de bolsas de 

valores609 – isto é, no “mercado de acesso” mencionado na Seção 8. Advirta-se que o conceito 

de “pequenas e médias empresas” adotado para fins de isenção do IR em operações, 

consideradas como de renda variável para fins tributários, destoa bastante (i) do conceito de 

microempresa e empresa de pequeno porte adotado pelo Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte; (ii) do conceito de “sociedades empresárias de pequeno porte” 

de que trata a ICVM 588; e (iii) das características das startups identificadas neste trabalho.  

Recorde-se, ainda, que as companhias que porventura venham a captar recursos no 

ambiente virtual de plataforma, não podem ter registro de sociedade emissora de valores 

mobiliários perante a CVM610 – e, por conseguinte, não estão aptas a negociar as suas ações em 

ambiente de bolsa. 

As “pequenas e médias empresas”, de que trata a IN RFB 1.585, são negócios maduros 

o suficiente para se organizarem sob a forma de companhias, com capital social dividido apenas 

em ações ordinárias611, negociadas em segmento especial instituído por bolsa de valores612. Tais 

companhias devem ter, ainda, valor de mercado inferior a R$ 700 milhões613 e receita bruta 

anual inferior a R$ 500 milhões614.  

  Logo, sem prejuízo da existência de isenção do IR para investimento em ações 

emitidas por pequenas e médias empresas, tal regra não alcança operações que 

porventura venham a ser efetuadas com ações em ambiente virtual de plataforma. 

No caso de a negociação de bens e direitos no mercado privado – isto é, fora do mercado 

de capitais –, a apuração do IR também se dá como antecipação do devido, mas na sistemática 

geral de tributação dos ganhos de capital – isto é, aquela prevista nos art. 21 e seguintes da Lei 

                                                 

 

2011, p. 126); e que a regra de isenção não é aplicável à operações day-trade (art. 59, § 2º, I; art. 65, § 15, ambos 
da IN RFB 1.585). 

609 Art. 16 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014; art. 66 à art. 69 da IN RFB 1.585. 
610 Art. 2º, III, da ICVM 588. 
611 Art. 16, I, “d”, da Lei nº 13.043/2014; alínea “d” do inciso I do art. 66 da IN RFB 1.585. 
612 Art. 16, I, da Lei nº 13.043/2014; art. 66, I, da IN RFB 1.585. 
613 Art. 16, II, da Lei nº 13.043/2014; inciso II do art. 66 da IN RFB 1.585. 
614 Art. 16, III, da Lei nº 13.043/2014; inciso II do art. 66 da IN RFB 1.585. 
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n° 8.981/1995. O ganho de capital deve ser apurado em separado para cada alienação615, sem a 

soma dos resultados positivos e negativos em operações distintas. Todavia, quando o ativo 

alienado for um bem ou direito, podem integrar o custo de aquisição, eventual despesa com 

comissão ou corretagem – quando não transferido o ônus ao adquirente –, assim como os juros 

e demais acréscimos pagos616. No que tange às alíquotas incidentes sobre o ganho de capital, a 

partir de 1º de janeiro de 2017, deixou de incidir a alíquota única de 15%, passando a ser 

aplicáveis alíquotas progressivas, em função do valor do ganho de capital auferido617. Registre-

se, ainda que é isento do IR o ganho de capital decorrente da alienação de bens e direitos de 

pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no mês em que ela se realizar, seja igual ou 

inferior a R$ 35 mil618. 

 Os critérios da RMIT do IR sobre o ganho de capital auferido com participações 

societárias no mercado privado constam do Quadro Sinóptico 3, do Apêndice A, das 

Considerações Finais desta dissertação. 

 Retomando a análise das operações cursadas nos mercados financeiro e de capitais, 

temos que, se o lucro obtido em operações em ambiente de bolsa é conceituado como ganho 

líquido; por exclusão, o os ganhos que sobejam o custo de aquisição apurado em operações (i) 

de renda fixa cursadas em tais ambientes, assim como (ii) as demais operações financeiras, 

cursadas fora do ambiente de bolsas e assemelhadas, é considerado decorrente de aplicações 

                                                 

 
615 § 2° do art. 21 da Lei nº 8.981/1995. 
616 Art. 17, II, da Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de outubro de 2001 (IN SRF 84). 
617 De acordo com o art. 21 da Lei n° 8.981/1995, com redação conferida pelo art. 1º da Lei n° 13.259, de 16 de 

março de 2016: “Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e 
direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas: I - 
15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 
II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); III - 20% (vinte por cento) 
sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a 
parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). § 1º O imposto de que trata este 
artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente ao da percepção dos ganhos. [...] § 3o Na hipótese 
de alienação em partes do mesmo bem ou direito, a partir da segunda operação, desde que realizada até o final 
do ano-calendário seguinte ao da primeira operação, o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos 
nas operações anteriores, para fins da apuração do imposto na forma do caput, deduzindo-se o montante do 
imposto pago nas operações anteriores. § 4o Para fins do disposto neste artigo, considera-se integrante do mesmo 
bem ou direito o conjunto de ações ou quotas de uma mesma pessoa jurídica.” 

618 Art. 22, II, da Lei n° 9.250/1995, com redação dada pela Lei n° 11.196/2005. 
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financeiras de renda fixa, sujeitando-se à disciplina do art. 65 e seguintes, da Lei n° 

8.981/1995619.  

  Conforme detecta Roberto Quiroga Mosquera (1999, p. 177), o legislador, ao disciplinar 

a tributação pelo IR aplicável ao mercado de renda fixa, empregou o termo “rendimentos” em 

sentido lato, de forma a englobar indistintamente tanto os acréscimos patrimoniais percebidos 

a título de “ganho de capital”, como os “rendimentos” do capital aplicado (sentido estrito)620. 

A imprecisão legislativa em relação a tais conceitos fundamentais é identificada, v.g., nos 

comandos legais veiculados por meio dos § 1º, 2º e 3º art. 65 da Lei nº 8.981/1995621 e no art. 

35 da Lei nº 9.532/1997622. Na mesma linha, é a constatação de Paulo Marcelo de Oliveira 

Bento et al. (2011, p. 75-76): 

 

Nas aplicações financeiras de renda fixa, os rendimentos equivalem à remuneração 
inerente à própria aplicação financeira, produzida por ela e que só depende do tempo 
para ser auferida, com juros, o desconto, a correção monetária. Já o ganho de capital 
corresponde a eventual resultado positivo auferido em função da aplicação financeira, 
mas não por ela, como o ágio (ganho) obtido com a venda de tais aplicações. Não 
depende do tempo para se tornar realidade, mas da realização de uma negociação 
vantajosa. 

Para fins de tributação das aplicações financeiras de renda fixa, todavia, a legislação 
não diferencia os rendimentos dos ganhos de capital. O rendimento é considerado a 

                                                 

 
619 A disciplina jurídica dos ganhos auferidos quando da alienação, cessão, transmissão ou resgate da parcela do 

capital a terceiro, por valor superior ao do seu custo de aquisição (“ganho de capital”) em operações de renda 
fixa não há que ser confundida com a do “ganho de capital” em operações com bens e direitos fora dos mercados 
financeiro e de capitais (mercado privado). A locução “ganho de capital” é empregada apenas na disciplina 
jurídica-tributária dos ganhos no mercado privado. 

620 Sem prejuízo de tal constatação, ratifica-se o entendimento no sentido de que “rendimento” não se confunde 
com “ganho de capital”, conforme constou da Seção 10.2 dessa dissertação. 

621 “Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, 
inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1º de janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na 
fonte à alíquota de dez por cento. § 1º A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o 
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas 
a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação 
financeira. § 2º Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende qualquer forma 
de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação. § 
3º Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer remuneração adicional aos 
rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua 
percepção. [...].” 

622 “Art. 35. Relativamente aos rendimentos produzidos, a partir de 1º de janeiro de 1998, por aplicação financeira 
de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta, a alíquota do 
imposto de renda será de vinte por cento.” 
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diferença entre o valor da liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou 
aplicação e o valor da aplicação financeira. Isso significa que toda e qualquer renda 
obtida com aplicações de renda fixa é tributada como rendimento. 

 

De acordo com o direito posto, as operações no mercado financeiro (lato senso), fora do 

ambiente bursátil, estão sujeitas, indistintamente, à incidência do IRFonte, em caráter 

definitivo, no momento da alienação do título ou da aplicação financeira – também 

compreendidos, para fins tributários, qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como 

liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação – ou, ainda, do pagamento dos 

rendimentos623. A base de cálculo dos ganhos auferidos em tais operações é a diferença positiva 

entre o valor da alienação, líquido do IOF eventualmente incidente e o valor investido624; e, as 

alíquotas do IRFonte são decrescentes em relação ao tempo de aplicação – mais 

especificamente, as alíquotas incidentes são aquelas refletidas no art. 46 da IN RFB 1.585, com 

base legal no art. 1º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004: 

 

Art. 46. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e de renda 
variável, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, 
sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte às seguintes alíquotas: 

I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo 
de até 180 (cento e oitenta) dias; 

II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias 
até 360 (trezentos e sessenta) dias; 

III - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo 
de 361 (trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos e vinte) dias; 

IV - 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e 
vinte) dias. 

[...] 

 

                                                 

 
623  §§ 2º e 3º do art. 65 da Lei nº 8.981/1995; “caput”, §§ 2º, 3º, 4º, e 5º, todos do art. 46 da IN RFB 1.585. 
624 § 1º do art. 65 da Lei nº 8.981/1995; § 1º do art. 46 da IN RFB 1.585. 



217 

Observe-se que o resultado financeiro proveniente da alienação de um título de renda 

fixa está sujeito a variáveis aleatórias (BENTO et al., 2011, p. 97) – isto é, não é determinável 

qual será o valor de alienação de tal instrumento no mercado secundário –, a despeito do seu 

ambiente de negociação. É possível inferir que a opção legislativa, veiculada por meio da Lei 

nº 8.981/1995, tenha se dado em um momento em que não havia um mercado secundário de 

instrumento de renda fixa (PELÁ, 2009, apud. BENTO et al., 2011, p. 97). O fato é que há 

norma jurídica625, introduzida no sistema pela RFB, no sentido de que, ainda que uma operação 

de renda fixa tenha sido cursada em ambiente de bolsas ou assemelhadas – sujeita, portanto, à 

interação de ordens de compra e venda para a formação de preço do ativo –, a tributação 

incidente em relação aos ganhos ou rendimentos decorrentes é aquela aplicável às operações no 

mercado de renda fixa, sem atração da incidência das normas jurídicas aplicáveis às operações 

em mercado de bolsas e assemelhadas. 

 No que tange à eventual compensação de perdas financeiras, os ganhos em operações 

tributadas como renda variável podem ser compensados com o saldo de perdas auferidas nos 

mesmos mercados626; entretanto, o resultado negativo porventura obtido pela pessoa física na 

alienação de ações fora de bolsa não é passível de compensação. 

 

10.2.2 Tributação pelo Imposto sobre a Renda dos rendimentos auferidos pelo investidor 

 

 Conforme mencionado anteriormente, os ganhos e rendimentos oriundos de 

investimentos considerados como de renda fixa627, inclusive, em se tratando de operações 

cursadas em ambiente de bolsa, estão sujeitas ao IRFonte a alíquotas decrescentes em relação 

                                                 

 
625 “Caput” do art. 45 e inciso I do § 12 do art. 46, ambos da IN RFB 1.585. 
626 Os mercados em referência correspondem aos mercados à vista, a termo, futuro e de opções. 
627 Art. 35 da Lei nº 5.532/1997; “caput” do art. 65 da Lei nº 8.981/1995; “caput” do art. 729 do RIR; “caput” do 

art. 46 da IN RFB 1.585. 
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ao tempo da aplicação, fixadas entre 22,5% e 15%. A base de cálculo na hipótese em exame 

corresponde ao valor dos rendimentos percebidos, produzidos pelo título ou aplicação628. 

 Quanto aos rendimentos produzidos por investimento em renda variável, a regra geral é 

no sentido de que os lucros e dividendos distribuídos pelas empresas tributadas pelo lucro real, 

presumido e arbitrado, a partir de 1º de janeiro de 1996, são considerados isentos do IR629 – a 

despeito do ambiente de negociação.  

Em se tratando das distribuições de lucros, empresas optantes pelo Simples Nacional, 

tal isenção é expressamente prevista em lei630, em relação à distribuição que tenham como 

beneficiários o “[...] titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte [...]”. 

Todavia, o dispositivo é silente acerca do tratamento tributário da distribuição dos lucros para 

investidores que não assumam a posição de sócios. Por conseguinte, investidores em CIC e 

contrato de participação que porventura prevejam a distribuição de lucros não gozam de tal 

isenção. 

Na esfera infralegal, a questão é disciplinada por meio da Instrução Normativa RFB nº 

1.700, de 14 de março de 2017 (IN RFB 1.700), de acordo com a qual não estão sujeitos ao IR, 

os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titulares de empresa 

individual631. Há previsão, ainda, no sentido de que a isenção alcança os lucros ou dividendos 

distribuídos por qualquer espécie de ações previstas no art. 15 da Lei nº 6.404, de 1976, ainda 

que a ação seja classificada em conta de passivo ou que a remuneração seja classificada como 

despesa financeira na escrituração comercial632 – o que alcança, por exemplo, os dividendos 

distribuídos aos titulares de ações preferenciais. 

 Nessa linha de raciocínio, os rendimentos aleatórios (renda variável), quando 

distribuídos em favor de titulares de operações financeiras nos mercados financeiros ou de 

capitais cursadas fora do ambiente de bolsa e assemelhadas que não se enquadram dentre as 

hipóteses de isenção acima, são tributados como rendimentos auferidos em aplicações de renda 

fixa. 

                                                 

 
628 § 3º do art. 65 da Lei nº 8.981/1995; “caput”, §§ 4º e 5º, todos do art. 46 da IN RFB 1.585. 
629 Art. 10 da Lei nº 9.249, de 1995. 
630 Art. 14 da Lei Complementar nº 123/2006. 
631 “Caput” do art. 238 da IN RFB 1.700. 
632 § 9º do art. 238 da IN RFB 1.700. 
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10.1.3 Equiparação de operações de renda variável às operações de renda fixa para fins de 

tributação pelo Imposto sobre a Renda 

 

 Em razão dos efeitos econômicos produzidos, algumas operações com elementos de 

renda variável são equiparadas a operações de renda fixa, para fins tributários. O art. 51 da Lei 

nº 7.450/1985 dispõe: 

 

Art 51 - Ficam compreendidos na incidência do imposto de renda todos os ganhos e 
rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, 
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato 
escrito, bastando que decorram de ato ou negócio, que, pela sua finalidade, tenha os 
mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto de renda. 
(Grifou-se). 

 

  Desta forma, de acordo com art. 51 da Lei nº 7.450/1985, a despeito de uma operação, 

por exemplo, ter sido cursada em ambiente bursátil, se o seu escopo for assegurar remuneração 

típica de renda fixa, tal operação receberá o tratamento jurídico tributário de uma operação de 

renda fixa.  

  Destaque-se o que a intenção do investidor de, no momento da aplicação, obter 

rendimento determinado ou determinável, a despeito do resultado econômico da 

operação, é pressuposto lógico para a equiparação de uma operação financeira àquelas 

efetuadas com o intuito de obter resultado de renda fixa para fins tributários .  

 Dentre as rendas que recebem o tratamento tributário dispensado às operações 

financeiras em renda fixa figuram os rendimentos auferidos pela entrega de recursos à pessoa 
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jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte 

pagadora autorizada a funcionar, pelo Banco Central do Brasil633.  

 Outra espécie de renda que recebe o tratamento tributário dispensado às operações 

financeiras em renda fixa são os ganhos e rendimentos auferidos em operações de mútuo de 

recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física634. Observe-

se que a regra não traz distinção em relação ao mercado no qual teria se dado a operação, de 

sorte que a incidência do IRFonte atinge os ganhos e os rendimentos provenientes do mútuo 

realizado dentro ou fora do mercado financeiro (lato sensu).  

  Tal como ocorre em relação às operações de renda fixa, o IRFonte incide sobre os 

rendimentos pagos ou creditados ao mutuante635 – que representam a respectiva base de 

cálculo636 – e a alíquota deve guardar relação com a data do pagamento dos rendimentos – isto 

é, com o prazo compreendido entre a entrada dos recursos pelo mutuante (“data da aplicação”) 

e o pagamento dos rendimentos pelo mutuário – e não com o prazo de duração do contrato637. 

  Para as operações de mútuo, quando o prazo de pagamento é indeterminado, a alíquota 

do IRFonte será de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento)638. Conforme 

observam Paulo Marcelo de Oliveira Bento et al. (2011, p. 90-91), a interpretação da RFB no 

sentido de aplicar a alíquota de 22,5% às operações de mútuo com prazo de pagamento 

indeterminado, independentemente do momento da sua liquidação, 

 

[...] baseia-se em mera presunção de que a operação é de curto prazo, sem qualquer 
amparo legal, e pode causar grandes distorções nas operações cuja liquidação seja 

                                                 

 
633 Art. 65, § 4º, “c”, da Lei nº 8.981/1995; art. 730, III, do RIR; art. 47, II, da IN RFB 1.585. 
634 Art. 5º da Lei nº 9.779/1999; art. 47, III, da IN RFB 1.585.  
635 art. 65, § 1º, da Lei nº 8.981/1995; art. 731, § 2º, do RIR. 
636 Alínea “a” do § 2º do art. 70 da Lei nº 8.981/1995. 
637 Registra a literatura que, na época em que estava em vigor a Instrução Normativa SRF nº 25/2001 (revogada), 

dado o fato do seu art. 17, § 4º, ser omisso acerca do tema em comento, sobrevieram entendimentos da Autoridade 
Fiscal no sentido de que a alíquota aplicável deveria guardar relação com o prazo de duração do contrato (BENTO 
et al., 2011, p. 88-91). Entretanto, há indicativos de que o cenário mudou após a disciplina expressa do tema por 
meio do § 4º do art. 37 da Instrução Normativa RFB nº 1.022, de 5 de abril de 2010 (revogada), que corresponde 
ao § 4º do art. 46 da IN RFB 1.585. Nesse sentido destaquem-se a Solução de Consulta COSIT nº 205, de 5 de 
agosto de 2015, e a Solução de Consulta DISIT/SRRF04 nº 83, de 11 de agosto de 2009. 

638 § 4º do art. 47 da IN RFB 1.585. 
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realizada em prazo superior a 180 dias, hipóteses nas quais, levando em consideração 
a legislação que rege a matéria e as próprias disposições aplicáveis a contratos de 
mútuo com prazo determinado, o contribuinte estaria sujeito à tributação com base em 
alíquota inferior a 22,5%639. 

 

 O IRFonte deve ser retido no momento do pagamento dos rendimentos640, sendo 

responsável tributária pela retenção a pessoa jurídica – em princípio, a emissora – que efetuar 

o pagamento dos rendimentos641. Os rendimentos poderem ser distribuídos tanto sob a forma 

de juros, como de lucros ou dividendos – ou seja, ainda, podem ser determinados, determináveis 

ou sujeitos à álea.  

  Nessa linha de raciocínio, infere-se que a equiparação de operações de renda variável 

à renda fixa, para fins de tributação pelo IR, com amparo no disposto no art. 51 da Lei nº 

7.450/1985, só deve ocorrer quando, no momento do investimento, tais rendimentos forem 

determinados ou determináveis, demarcando a intenção do investidor em realizar 

operação com efeito econômico-financeiro de renda fixa.  

Sob outro enfoque, entende-se que investimentos nos quais a intenção do investidor 

é obter rendimentos imprevisíveis, atrelados à boa condução do negócio, com risco 

significativo de perda do capital investido – tal como pode ocorrer, por exemplo, em 

relação a determinados instrumentos financeiros híbridos – deveriam receber da 

legislação do IR o tratamento dispensado às operações financeiras do mercado de renda 

variável, o que não se verifica, conforme exposto na presente Seção. 

  Observe-se que, no que tange à tributação do ganho decorrente de operação equiparada 

à renda fixa, a depender das características da operação, poderá sobrevir insegurança jurídica 

acerca da pessoa obrigada a reter e a recolher o IRFonte. Isso porque, conforme já observado 

pela literatura “[...] apenas é possível a tributação da fonte de forma exclusiva e definitiva 

                                                 

 
639 Nesse sentido foi o posicionamento da RFB na Solução de Consulta DISIT/SRRF 10 nº 54, de 27 de fevereiro 

de 2008, da qual constou: “6.1. Nos termos do art. 331 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), 
‘salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo 
imediatamente’; ou seja, no caso de contratos sem estipulação de prazo para pagamento, trata-se, em verdade, de 
obrigação com vencimento à vista (‘prazo à vista’). Em decorrência, impõe-se a conclusão de que a alíquota a 
empregar é a correspondente ao prazo mais curto (até 180 dias; 22,5%), não cabendo qualquer ‘ajuste’, conforme 
cogitado pela interessada.” 

640 Art. 65, § 7º, “b”, da Lei nº 8.981/1995; art. 732, II, do RIR. 
641 Segunda parte do § 8º, do art. 65 da Lei nº 8.981/1995; art. 733, I, do RIR; art. 49, § 1º, I e II, da IN RFB 1.585. 
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quando a fonte pagadora tem pleno conhecimento tanto do curso original de aquisição da 

aplicação financeira como do valor segundo o qual ela está sendo alienada ou liquidada” 

(SANTOS, 2011, p. 96). Nos casos em que incide o Imposto, mas não há clara definição legal 

acerca da responsabilidade em relação ao seu recolhimento, entende-se que tal mister está a 

cargo do contribuinte. 

 Os critérios da RMIT do IRFonte, em caráter definitivo, sobre os ganhos e os 

rendimentos auferidos em operações de renda fixa e equiparadas constam do Quadro Sinóptico 

2 do Apêndice A das Considerações Finais deste trabalho.  
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PARTE 3 – TRIBUTAÇÃO DE OPERAÇÕES NO MERCADO DOMÉST ICO DE 

CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO 

 

 O objetivo da Parte 3 consiste em apresentar respostas às duas questões centrais desta 

dissertação e verificar se a hipótese que orienta as pesquisas se confirma. 

 Na Parte 1 deste trabalho, foram delimitadas as características da prática jurídica 

negocial investigada de forma contextualizada, com amparo tanto em fontes de pesquisa 

tradicionais do direito, como em achados empíricos. Com base no conteúdo desenvolvido na 

Parte 1 da dissertação, as opções para delinear as características da prática investigada 

são justificadas. 

 Por sua vez, na Parte 2, foi resgatada a legislação de regência acerca da tributação dos 

ganhos e rendimentos auferidos pelo investidor pessoa física, domiciliado no Brasil, em 

operações nos mercados financeiro e de capitais. 

 A seção 11 apresentada a seguir é de cunho interpretativo e alicerçada nos conteúdos 

encerrados nas Partes 1 e 2. Responde à primeira questão central: Qual é a tributação 

incidente sobre o investimento nos valores mobiliários no mercado doméstico de 

crowdfunding de investimento? Nessa oportunidade, tratar-se-á das implicações tributárias 

específicas em relação à prática jurídica negocial, com amparo na legislação de regência, 

levando em conta entendimentos relevantes – doutrinários, administrativos e judiciais, 

conforme aplicável – acerca do tema. Serão identificadas as questões controversas sob o aspecto 

tributário, relacionadas à prática jurídica negocial em exame. 

  O Apêndice B das Considerações Finais desta dissertação veicula os Quadros Sinópticos 

6, 7 e 8, que sintetizam as repercussões tributárias do investimento por meio do crowdfunding 

de investimento de pessoas físicas residentes no Brasil. 

  A seção 12 apresenta resposta à segunda questão central, que corresponde à seguinte: A 

tributação do investimento via crowdfunding de investimento é coerente com as medidas 

de incentivo ao investimento em capital produtivo? Na aludida seção, há o objetivo de (i) 

analisar criticamente o conteúdo desenvolvido, correlacionando a tributação e a regulação 

aplicável ao crowdfunding de investimento. Nessa oportunidade, discorrer-se-á acerca (ii) dos 
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pontos a serem aprimorados da política de tributação do investimento via crowdfunding de 

investimento; e (iii) do impacto da tributação aplicável para o desenvolvimento do mecanismo.  

Ao final, verificar-se-á se é passível de confirmação a hipótese de pesquisa – que, 

recorde-se, é a seguinte: tendo-se em vista que o crowdfunding de investimento representa 

instrumento de captação de capital empreendedor, o mais coerente, em relação ao vetor 

orientador da tributação nos mercados financeiro e de capitais, seria dispensar aos ganhos 

e rendimentos obtidos pelo investidor o mesmo tratamento jurídico-tributário conferido 

aos investidores em aplicações financeiras de renda variável. 

 Com base no conteúdo recapitulado, analisado e interpretado ao longo do trabalho, na 

Seção 13 serão apresentadas propostas para a tributação dos ganhos e rendimentos do 

investimento via crowdfunding de investimento. 
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11 IMPLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS ESPECÍFICAS 

 

 Para identificação das implicações tributárias específicas para o investidor no mercado 

doméstico de crowdfunding de investimento, assumem-se os seguintes critérios delimitadores: 

a) emissor: startup, pouco madura, constituída no Brasil, com alto risco de quebra, que 

poderá estar organizada sob a forma de: 

-  sociedade limitada, com característica de microempresa, optante do Simples 

Nacional; ou 

-  companhia fechada, com tributação do imposto sobre a renda em bases 

presumidas – fora, portanto, do Simples Nacional. 

b) investidor: pessoa física residente no Brasil; 

c) o investimento, no contexto de oferta pública primária de distribuição de valores 

mobiliários, pode ser: 

-  direto na emissora, mediante a aquisição de valor mobiliário no ambiente de 

plataforma; ou 

-  por meio de sindicato de investimento participativo, com veículo de 

investimento organizado, sob a forma de sociedade em conta de participação 

(SCP). 

d) segmento de negociação: negociação primária exclusiva no ambiente virtual de 

plataforma; negociação secundária privada, fora do mercado de capitais; 

e) ambiente virtual de plataforma eletrônica de investimento participativo: espécie de 

mercado de valores mobiliários, sujeito à regulamentação específica da CVM, que 

não reúne características de mercados organizados – isto é, não se confunde com os 

mercados de bolsa ou de balcão organizado; 

f) valores mobiliários: poderão ser (i) ações preferenciais; (ii) debêntures; (iii) CIC; ou 

(iv) notas promissórias comerciais. Os três últimos representam um mútuo e poderão 

ter as seguintes características: 

-  a depender das suas peculiaridades, constituem instrumento financeiro de 

dívida ou híbrido; 

-  no que concerne à conversibilidade em participação societária, o valor 

mobiliário poderá ser: 

-  conversível; ou  
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-  não conversível. 

-  os rendimentos do capital investido poderão ser ou não ser distribuídos. Em 

caso de não distribuição dos rendimentos, a expectativa de ganho financeiro 

se dá em razão de eventual ganho de capital, obtido quando da alienação do 

valor mobiliário; 

-  os rendimentos do capital investido, quando distribuídos, podem ser pagos 

periodicamente ou apenas no vencimento da operação; 

-  a distribuição dos rendimentos pode se dar sob a forma de: 

-  juros;  

-  distribuição de rendimentos gerados pelo empreendimento – ou, 

ainda, “do esforço do empreendedor ou de terceiros”; ou  

-  distribuição de rendimentos gerados pelo empreendimento, com 

previsão de pagamento de rendimento mínimo garantido por parte do 

emissor. 

-  possibilidade de caracterização como contrato de participação de 

investimento-anjo, de que trata a Lei Complementar nº 155/2016.  

 

11.1 Tributação pelo IO/TVM da operação com valor mobiliário negociado em plataforma de 

crowdfunding de investimento 

 

 As operações de aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação 

valores mobiliários do crowdfunding de investimento no mercado local estão na esfera de 

incidência do IO/TVM642. Em se tratando de instrumento representativo de mútuo, a incidência 

do IO/Crédito está legalmente afastada643. 

                                                 

 
642 Art. 63, inciso IV, do CTN; Art. 2o, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.894/1994; “caput” e § 2º do art. 25 

do RIOF. 
643 Art. 63 do CTN; art. 2º, § 1º do RIOF.  
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  A incidência do IO/TVM ocorre no momento da realização da operação de aquisição, 

cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação dos valores mobiliários644. 

   O sujeito ativo é a União Federal645. O sujeito passivo será o investidor no valor 

mobiliário que efetuar as atividades gravadas pelo imposto. Dessa maneira, o sujeito passivo 

poderá ser: 

a) o adquirente646 ou cessionário647 do valor mobiliário objeto de negociação primária no 

ambiente de plataforma; 

b) o titular do valor mobiliário em caso de resgate, repactuação ou pagamento para 

liquidação do valor mobiliário648. 

  Diante de eventual negociação de secundária do instrumento, ofertado primariamente 

em ambiente de plataforma, haverá uma negociação bilateral privada – fora, portanto, do 

mercado de capitais. Por conseguinte, não haverá uma operação com valores mobiliários, nos 

termos definidos no art. 2º, da Lei nº 6.385/1976, tampouco com instrumentos que a RFB 

entende como alcançáveis pelo IO/TVM, nos termos do art. 11, da IN RFB 907649, não havendo 

que se aventar a incidência do tributo.  

  Sugere-se que a conversão do valor mobiliário culminaria no seu resgate, o que poderia 

fazer incidir o IO/TVM sobre a operação. Em tal situação, o momento da conversão 

representaria o momento do resgate da operação financeira original. 

  A base de cálculo será o valor de aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento 

para liquidação valores mobiliários650. 

                                                 

 
644 § 1º do art. 25 do RIOF. 
645 Art. 153, V, da CF; art. 63 do CTN. 
646 Art. 2º do Decreto-Lei nº 1.783/1980; art. 3º, II, da Lei nº 8.894/1994; art. 26, I, do RIOF. 
647 Art. 3º, III, da Lei nº 8.894/1994; art. 26, II, do RIOF. 
648 Art. 3º, III, da Lei nº 8.894/1994; art. 26, II, do RIOF. 
649 “Art. 11. Para efeito de incidência do IOF, são considerados títulos ou valores mobiliários: I - os valores 

mobiliários relacionados no art. 2º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976; II - os certificados de depósitos a 
prazo de reaplicação automática, as operações compromissadas com lastro em títulos de renda fixa, os 
commercial papers e as export notes.” 

650 Art. 2º, II, da Lei nº 8.894/1994; art. 28 do RIOF. 
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  A alíquota do IO/TVM será de, no máximo, 1,5% ao dia651. Há que se analisar as 

características dos títulos ou valores mobiliários e/ou da operação financeira para a 

identificação da alíquota específica. 

  Na hipótese de se tratar de debêntures devidamente emitidas na forma da Lei Societária, 

a alíquota do IO/TVM será reduzida a zero652. Observe-se que a redução da alíquota se dá em 

razão da natureza do instrumento, a despeito de rendimentos devidos aos debenturistas serem 

aleatórios, determinados ou determináveis. 

  Por sua vez, as operações financeiras de renda variável estão sujeitas à alíquota zero do 

IO/TVM 653. Registre-se que o RIOF considera como renda variável inclusive, as operações 

realizadas em ambiente de bolsas e assemelhadas. Nessa linha de raciocínio, é possível inferir 

que todas aquelas operações que atendam às características econômico-financeiras de 

investimento renda variável se subsomem a tal comando normativo – isto é, que implicam em 

(i) risco de perda do capital investido; (ii) desconhecimento pelo investidor da remuneração no 

momento do investimento; e (iii) imprevisibilidade da remuneração. Não parece haver maiores 

polêmicas quanto ao enquadramento das ações preferenciais dentre as operações de renda 

variável. 

  As operações financeiras da modalidade renda fixa, por sua vez, estão sujeitas à 

incidência do IO/TVM e têm a sua alíquota reduzida a zero, se mantidas por prazo igual ou 

superior a 30 dias654. Dentre tais operações estariam enquadradas aquelas instrumentalizadas 

por meio de CIC e notas promissórias comerciais representativas de investimento, no qual há 

(i) expectativa de recebimento do capital investido; (ii) remuneração previamente dimensionada 

no momento do investimento por meio de juros; e (iii) não sujeição a variação de natureza 

aleatória. 

                                                 

 
651 “Caput” do art. 1º da Lei nº 8.894/1994; art. 29 do RIOF. 
652 RIOF, art. 32, § 2º, VI. O art. 52 da Lei Societária dispõe o seguinte: “Art. 52. A companhia poderá emitir 

debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura 
de emissão e, se houver, do certificado.” 

653 Art. 32, § 2º, VI, do RIOF. 
654 “Caput” do art. 32 e tabela anexa ao RIOF. 
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 Apenas a título de exercício, na hipótese de o valor mobiliário do crowdfunding de 

investimento ser mantido em carteira por menos de 30 dias, o investidor original deverá se 

sujeitar à alíquota do IO/TVM de até 1% ao dia sobre o valor de resgate, cessão ou repactuação, 

limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, conforme tabela constante do Anexo 

ao RIOF655. Em tal situação, não há disciplina legal que impute à terceiro o dever de reter e 

recolher o IOF656, de sorte que tais misteres estariam a cargo do próprio contribuinte 

(investidor). 

 Os CIC e notas promissórias comerciais não classificáveis como operações de renda 

fixa poderiam ser enquadrados, a depender das características específicas do instrumento, como 

investimento: em renda variável – sujeitas à alíquota zero o IO/TVM; ou, ainda, de forma 

residual, dentre os títulos e valores mobiliários que não estão claramente identificados nos 

artigos 29 a 32 do RIOF, hipótese na qual a alíquota do imposto também é reduzida a zero.  

  Nessa linha de raciocínio, considerando que o investimento em crowdfunding de 

investimento tende a ser mantido em carteira por prazo superior a 30 dias, bem como que tais 

valores mobiliários são considerados de liquidez baixa/inexistente, o impacto para o investidor 

quanto ao IO/TVM tende a ser neutro.  

 Exaurindo-se aqui os comentários em relação à tributação pelo IO/TVM, nas próximas 

subseções tratar-se-á da tributação pelo IR. 

 

11.2 Tributação pelo IR do ganho ou da perda de capital em razão de cessão, transmissão, 

resgate ou alienação do valor mobiliário 

 

Não incide o IR quando da negociação primária em ambiente de plataforma, apenas 

sobre o ganho decorrente da negociação secundária (alienação) ou resgate. 

                                                 

 
655 Art. 32, § 1º, I, do RIOF. 
656 Consta de forma consolidada do art. 27 do RIOF a identificação dos responsáveis pelo IO/TVM. 
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A negociação secundária dos instrumentos do crowdfunding de investimento ocorre por 

meio de negociação bilateral privada. Assim, a tributação pelo IR dos ganhos porventura 

auferidos em decorrência da alienação, a qualquer título657, das ações preferenciais se dão sob 

a forma de ganho, que não se confunde com as sistemáticas de tributação pelo IR aplicáveis às 

operações cursadas nos mercados financeiro e de capitais.  

Em caso de alienação de bens e direitos no mercado privado, a apuração do IR também 

ocorre como antecipação do devido, mas dentro da sistemática geral de tributação de ganho de 

capital, na forma prevista nos artigos 21 e seguintes da Lei n° 8.981/1995658. Dentre os bens e 

direitos, estão situadas as participações societárias (ex.: ações e cotas sociais), o que faz incidir 

o IR sobre o ganho de capital (base de cálculo)659 à alíquota a partir de 15%, sobre a parcela 

dos ganhos que não ultrapassar R$ 5 milhões660. 

O ganho de capital deve ser apurado em separado, quando da materialização dos eventos 

imponíveis (ex.: alienação)661 pelo próprio contribuinte, sendo facultado integrar ao custo de 

aquisição eventual despesa ou comissão – quando não transferido o ônus ao adquirente 

(“investidor residual”) –, assim como os juros e os demais acréscimos662.  

                                                 

 
657 Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens 

ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e 
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de 
compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins (art. 3º, I, da IN SRF 84). 

658 Cf. a Seção 10.2.1 dessa dissertação. 
659 A base de cálculo corresponde ao ganho de capital (“caput” do art. 21 da Lei n° 8.981/1995), considerada a 

diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição (art. 2° da IN 
SRF 84). Considera-se o valor de alienação de bens e direitos o preço efetivo da operação de venda ou de cessão 
de direitos ou, ainda, o valor de mercado, nas operações não expressas em dinheiro (incisos I e II do art. 19 da 
IN SRF 81). Para efeito de apuração de ganho de capital na alienação de participações societárias, o custo de 
aquisição das ações ou quotas é apurado pela média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses títulos 
(art. 16, § 3°, da IN SRF 84. O custo médio ponderado de cada ação ou quota multiplicado pela quantidade de 
ações ou quotas alienadas, constitui o custo de aquisição para efeito da apuração do ganho de capital (art. 16, § 
4°, II, da IN SRF 84). Quando o ativo alienado for um bem ou direito, pode integrar o custo de aquisição eventual 
despesa com comissão ou corretagem – quando não transferido o ônus ao adquirente –, assim como os juros e 
demais acréscimos pagos (art. 17, II, da IN SRF 84). 

660 Art. 21, da Lei n° 8.981/1995, com redação conferida pelo art. 1º da Lei n° 13.259, de 16 de março de 2016. 
661 § 2° do art. 21 da Lei nº 8.981/1995. 
662 Art. 17, II, da IN SRF n° 84. 
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Aplica-se em tal situação a regra de isenção para a negociação de bens e direitos de 

pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no mês em que ela se realizar, seja igual ou 

inferior a R$ 35 mil663. 

Considerando que os investimentos via crowdfunding são de pequena monta, é provável 

que os ganhos porventura obtidos quando da alienação ou resgate do instrumento financeiro 

venham a ser enquadrados na faixa de isenção ou, se onerados pelo IR, estejam sujeitos à 

alíquota mínima de 15%664. 

Na hipótese de o instrumento financeiro ser uma debênture665  ou, ainda, ser 

representativo de um mútuo entre pessoa jurídica e pessoa física666, há incidência de normas 

jurídica específicas, que equiparam legalmente os acréscimos patrimoniais àqueles obtidos no 

mercado de renda fixa, aplicando-se sobre os ganhos – assim como aos rendimentos, em sentido 

estrito – as alíquotas previstas no art. 1º, da Lei nº 11.033/2004667, a despeito de o negócio 

jurídico ter ocorrido de dentro ou fora do mercado financeiro (sentido lato). O dever 

instrumental de reter e recolher o IRFonte é imputado à fonte pagadora do montante tributado 

à pessoa física beneficiária. 

Poder-se-ia indagar: Caso fosse facultada a possibilidade de alienação do valor 

mobiliário no ambiente de plataforma, como se daria a tributação pelo IR dos ganhos, caso 

auferidos? Seria viável a compensação de perdas? 

Refletir acerca de tal cenário hipotético é relevante, na medida em que há discussão 

sobre o desenvolvimento de ambientes para negociação secundária dos instrumentos do 

crowdfunding por parte dos participantes do mercado. O cenário vislumbrado por Gustavo 

Rizzo (2018, p. 3), ao tratar das tendências do mercado doméstico de crowdfunding de 

investimento em 2018, é o seguinte: 

 

                                                 

 
663 Art. 22, II, da Lei n° 9.250/1995, com redação dada pela Lei n° 11.196/2005. 
664 A alíquota mínima de 15% é aplicável sobre a parcela do ganho de capital que não ultrapassar R$ 5 milhões, 

de acordo com o art. 21, I, da Lei nº 8.981/1995. 
665 Inciso IV do art. 730 do RIR. 
666 Art. 65, § 4º, “c”, da Lei n° 8.981/1995; art. 730, III, do RIR. 
667 Para maior detalhamento, vide a Seção 11.3.1 adiante. 
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[...] com a regulação do mercado primário de startups resolvida pela Instrução 588, 
mas ainda diante da explosão das criptomoedas e das soluções baseadas em 
blockchain, a CVM deve ser ainda mais pressionada para criar mecanismos que 
favoreçam liquidez para esses novos investidores-anjo. A recente notícia da criação 
de um grupo de trabalho para a implementação de um sandbox (um espaço de testes 
para novas tecnologias que dependem de regulações locais) só deve acelerar o 
processo. Nesse início é provável que sejam favorecidos os modelos mais 
conservadores, que permitam a negociação em datas estabelecidas exclusivamente 
entre os investidores atuais das empresas, em detrimento de plataformas que operam 
24 horas por dia, com formação de preço aberto ao público em geral. 

 

 Na medida em que o ambiente de plataforma não se enquadra juridicamente como 

ambiente de bolsa ou assemelhadas, de acordo com a legislação do IR tributária vigente, não 

há que se aventar a aplicação em relação aos ganhos auferidos do tratamento jurídico 

dispensado ao mercado de renda variável – a despeito das características financeiras de 

determinados investimentos via crowdfunding poderem ser inequivocamente atribuíveis a 

operações de renda variável, sob o enfoque econômico-financeiro (ex.: ações preferenciais). 

Aplicar-se-ia, portanto, o tratamento dispensado ao mercado de renda fixa668. Por conseguinte, 

eventuais perdas auferidas em razão da cessão, transmissão, resgate ou alienação do valor 

mobiliário não seriam passíveis de compensação com de outras operações financeiras. 

 De outra maneira, com base nas informações que corporificam a Seção 7 dessa 

dissertação, na medida em que os valores mobiliários identificados no mercado de valores 

mobiliários doméstico no momento da elaboração desta dissertação – com exceção das ações 

preferenciais –, representam um mútuo, os ganhos auferidos com a negociação secundária de 

tais debêntures, notas promissórias comerciais e CIC, conversíveis ou não, estão 

submetidos à sistemática de tributação pelo IR aplicável às operações de renda fixa.  

  Nada obsta que um CIC venha representar, a título ilustrativo, um contrato que assegure 

ao investidor um “direito de participação” ou “direito de parceria”, com a remuneração atrelada 

ao êxito do empreendimento e/ou projeto, sem a obrigação de devolução do capital investido 

em caso de insucesso do empreendimento. No cenário vislumbrado, sugere-se que o ganho 

porventura obtido em razão da alienação no mercado privado do direito instrumentalizado por 

                                                 

 
668 Cf. Seção 10.2.1 dessa dissertação. 
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meio do CIC – ressalte-se, sem característica de mútuo – estaria sujeito à tributação pelo IR sob 

a forma de ganho de capital, nos mesmos moldes das ações preferenciais.  

 

11.3 Tributação pelo IR dos rendimentos distribuídos pelo valor mobiliário 

 

 Na sequência, serão identificados os reflexos tributários para o investidor em 

instrumento financeiro que prevê a distribuição de rendimentos (sentido estrito), sob a forma 

de (i) juros; ou, ainda, de (ii) rendimentos aleatórios, (ii.i) gerados pelo lucro obtido na atividade 

empresarial do esforço do empreendedor ou de terceiros, (ii.ii) inclusive em caso de previsão 

no instrumento de pagamento de rendimento mínimo. 

 

11.3.1 Reflexos tributários para o investidor em instrumento financeiro remunerado por juros 

 

 Os instrumentos de dívida (ex.: nota promissória) e híbridos (ex.: instrumento de 

mútuo conversível), remunerados por meio juros, recebem o tratamento tributário dispensado 

para ganhos e rendimentos em aplicação financeira em renda fixa. Desde o início, em negócios 

da espécie, há a clara opção do (i) emissor de acessar capital de terceiros por meio de 

financiamento, remunerando o capital obtido por meio de juros; e do (ii) investidor de receber 

remuneração previamente dimensionada no momento do investimento, independentemente de 

fatores aleatórios. 

 Dessa forma, o pagamento dos rendimentos, sob a forma de juros, faz incidir o IRFonte 

em caráter definitivo, operação a operação (tributação analítica), no momento do pagamento. 

A base de cálculo do tributo é o valor dos rendimentos pagos, sobre a qual incidem as alíquotas 

decrescentes em relação ao tempo de investimento previstas no art. 1º da Lei nº 11.033/2004. 

Na hipótese de o valor mobiliário representativo do mútuo porventura não ter prazo de 

pagamento previsto no título, a alíquota do IRFonte será de 22,5%, independentemente do 

momento da sua liquidação. 
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  A retenção do IRFonte suportado pelo beneficiário dos rendimentos (investidor; 

contribuinte) deverá ser efetuada pela respectiva fonte pagadora (emissora; responsável) e, na 

sequência, o tributo deverá ser recolhido em favor do sujeito ativo (União Federal). 

 No que tange à eventual incidência de normas específicas, conforme mencionado 

anteriormente, as debêntures estão expressamente situadas no RIR como aplicações de renda 

fixa669, a despeito da modalidade dos rendimentos distribuídos. 

 Registre-se que há regra de isenção do IR sobre os rendimentos auferidos por investidor 

pessoa física em “debêntures incentivadas”670. As finalidades de tais debêntures incentivadas – 

tais como, captar recursos para projetos de investimento em inovação – podem ser compatíveis 

com o escopo das startups. Entretanto, a estruturação de debêntures incentivadas demanda 

procedimentos mais complexos – tais como, por exemplo, a constituição de uma sociedade de 

propósitos específicos e a obtenção de aprovação do projeto por parte do ministério setorial 

competente671 –, o que pode se revelar incompatível com a simplicidade e baixos custos 

almejados em relação às ofertas de crowdfunding de investimento. 

  Caso se esteja diante de um CIC , a orientação endereçada pela RFB aos contribuintes, 

por meio da Resposta 631 das Perguntas e Respostas IRPF/2018, é no seguinte sentido: 

 

631 — Como são tributados os rendimentos de títulos de investimento coletivo?  

Não se sujeitam ao ganho de capital e são tributados exclusivamente na fonte como 
aplicação financeira de renda fixa, incidindo o imposto sobre a renda incidente na 
fonte sobre o valor dos rendimentos líquidos pagos ou creditados decorrentes da 
aquisição de títulos ou contratos de investimento coletivo, tais como os comumente 
conhecidos como “Boi Gordo”, à alíquota de 20%.  

                                                 

 
669 Art. 730, IV, do RIR 
670 Art. 2º, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, regulamentado pelos arts. 48 e 49 da IN RFB 1.585. 
671 De acordo com a regulamentação aplicável às debêntures incentivadas, são compreendidos como “projetos de 

produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação” aqueles com o propósito de introduzir 
processos, produtos ou serviços inovadores, conforme os princípios, os conceitos e as diretrizes definidas nas 
políticas de ciência, tecnologia e inovação e de desenvolvimento industrial (§ 2º do art. 2º), cabendo às pessoas 
jurídicas interessadas em implementá-los submetê-los aos ministérios setoriais responsáveis (§ 3º do art. 2º). A 
Portaria MCTI nº 868, de 21 de novembro de 2012, estabelece os requisitos para aprovação dos projetos de 
investimento considerados prioritários nas áreas de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento 
e inovação. 
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A retenção do imposto é efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos ou 
resgate do título ou contrato, sendo a fonte pagadora dos rendimentos a responsável 
por essa retenção.  

(Grifou-se) 

 

  O posicionamento da RFB fundamenta-se no Ato Declaratório Normativo Cosit nº 19, 

de 11 de novembro de 1998, amparado, dentre outros dispositivos, no art. 35 da Lei nº 9.532, 

de 10 de dezembro de 1997, que fixava, à época, a incidência da alíquota de 20% do IRFonte 

sobre os rendimentos produzidos pelas aplicações financeiras de renda fixa. A alíquota única 

de 20% foi substituída pelas alíquotas diferenciadas, em função do prazo de aplicação, fixadas 

no art. 1º da Lei nº 11.033/2004, ora aplicáveis. 

  Dessa forma, ao se admitir a equiparação dos CIC a aplicações financeiras em renda 

fixa, as alíquotas aplicáveis para as operações cursadas em plataforma devem ser aquelas 

atualmente vigentes para operações do mercado de renda fixa. Conduta em sentido contrário – 

isto é, pretender aplicar a alíquota única de 20% para tais operações, com amparo em norma 

infralegal – colidiria com os princípios constitucionais da legalidade672 e da estrita legalidade 

tributária673. 

  Nesse contexto, sugere-se a atualização, pela RFB, tanto do conteúdo normativo do Ato 

Declaratório Normativo Cosit nº 19/1998, como da orientação aos contribuintes, por meio 

Resposta 631 das Perguntas e Respostas IRPF/2018. 

 

11.3.2 Reflexos tributários para o investidor em instrumento financeiro remunerado por 

rendimentos aleatórios 

 

 Conforme esclarecido anteriormente, os rendimentos aleatórios são aqueles cuja 

distribuição depende e decorre do êxito da atividade empresarial. Por tal razão, nos 

                                                 

 
672 Art. 5º, II, da CF. 
673 Art. 150, I, da CF. 
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investimentos de renda variável, o retorno do investimento é incerto e desconhecido no 

momento do investimento. 

  Na hipótese de o valor mobiliário corresponder à uma ação preferencial, emitida por 

companhia fechada, com tributação por bases presumidas, os dividendos distribuídos são 

isentos de IR674. Destaque-se que, conforme esclarecido na Seção 5.2.1, a eventual distribuição 

de dividendos fixos não tem o condão de desnaturá-los como rendimentos aleatórios, tendo em 

vista a imprevisibilidade da sua distribuição. No Quadro Sinóptico 4 do Apêndice A das 

Considerações Finais deste trabalho são apresentadas, em síntese, as repercussões tributárias 

dos rendimentos auferidos com participações societárias no mercado privado, sob a forma de 

distribuição de lucros ou rendimentos. 

  Entretanto, há a possibilidade de rendimentos aleatórios serem distribuídos por 

instrumentos híbridos – tais como, as debêntures que asseguram ao seu titular “participação 

no lucro da companhia” e os CIC  que distribuem rendimentos que “advêm do esforço do 

empreendedor ou de terceiros”. 

 Assumindo que tais instrumentos são representativos de mútuo, a despeito do ambiente 

de negociação, os rendimentos distribuídos são equiparados aos obtidos no mercado de renda 

fixa, estando sujeitos à incidência do IRFonte. 

  Os lucros sociais eventualmente distribuídos ao investidor em instrumento de dívida ou 

híbrido – ou seja, que contemple a distribuição de rendimentos aleatórios para “não sócios”675 

– por parte de microempresa ou empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, não 

estão isentos da incidência do IR, dada a ausência de previsão legal nesse sentido. 

 

                                                 

 
674 Art. 10 da Lei nº 9.249/1995. 
675 Os lucros distribuídos aos sócios por parte de sociedade empresária microempresa ou empresa de pequeno 

porte, optante do Simples Nacional, são isentos do IR (art. 14 da Lei Complementar nº 123/2006; art. 238 da IN 
RFB 1.700). 
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11.3.3 Reflexos tributários para o investidor em instrumento financeiro remunerado por 

rendimentos aleatórios, com previsão de pagamento de rendimento mínimo pelo emissor 

 

Em que pese eventual distribuição de rendimentos atrelados ao êxito do negócio, há a 

expectativa do investidor, no momento da aplicação, de receber remuneração mínima 

determinada ou determinável, a despeito do sucesso do empreendimento.  

Neste contexto, embora possa ocorrer a distribuição futura de rendimentos aleatórios, 

infere-se que estão presentes os requisitos do art. 51, da Lei nº 7.450/1985, na medida em que, 

desde o momento do investimento, o efeito econômico-financeiro assegurado ao investidor é o 

de renda fixa. 

  Logo, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRFonte na forma descrita 

na Seção 11.3.1 acima. 

 

11.4 Reflexos tributários do retorno do investimento em contrato de participação de 

investimento-anjo 

 

 Conforme verificou-se na Seção 6.7, o contrato de participação representa “aporte de 

capital, que não integrará o capital social da empresa investida”, cuja remuneração do capital 

investidor (i) é desconhecida no momento do aporte de capital; e será devida apenas, (ii.i) se a 

empresa investida gerar lucro no exercício – ou, ainda, possuir lucros acumulados ou reserva 

de lucros; e (ii.ii) se houver efetiva distribuição de tais lucros. Tais elementos são típicos dos 

investimentos em renda variável. 

  O investimento por meio de contrato de participação, da forma originalmente concebida, 

proporciona efeitos econômico-financeiros característicos de renda variável.  Entretanto, não 

se ignora o fato de que o mercado financeiro é criativo, de maneira que as características 
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essenciais do contrato de participação poderiam vir a ser modificadas pelas das partes676, o que 

poderia vir a alterar os efeitos econômicos de uma determinada operação. 

 No que tange à tributação do contrato de participação, a opção da RFB foi, por meio da 

Instrução Normativa RFB nº 1.719, de 19 de julho de 2017 (IN RFB 1.719), submeter toda 

espécie de ganho de capital ou rendimento financeiro proveniente de contrato de participação à 

tributação pelo IRFonte a alíquotas nos mesmos patamares aplicáveis às aplicações financeiras 

de renda fixa.  

 Os critérios da RMIT do IRFonte, em caráter definitivo, sobre os ganhos e os 

rendimentos auferidos por pessoa física em operações com contrato de participação, negociados 

dentro ou fora dos mercados financeiro e de capitais, constam do Quadro Sinóptico 5, do 

Apêndice A, das Considerações Finais deste trabalho. 

  A Exposição de Motivos da Consulta Pública RFB nº 15/2016 não elucida a motivação 

da tributação do retorno do investimento proveniente do contrato de participação se dar de 

forma bastante semelhante àquele gerado por aplicações financeiras de renda fixa. 

Sugere-se que tal opção não seria fundamentada nos efeitos econômicos da 

operação, nos termos do art. 51, da Lei nº 7.450/1985. 

Uma hipótese consiste no fato de as operações serem cursadas fora dos ambientes 

regulamentados de bolsa ou balcão.  

Outra hipótese consiste na equiparação do investimento por meio de contrato de 

participação tenha se dado com fins arrecadatórios. Na hipótese de o fim almejado ser o 

incremento de arrecadação tributária no curto prazo, a opção por equiparar o investimento-anjo 

à operação de renda fixa não parece ser a mais eficiente. Isso porque, o desestímulo tributário 

aos investimentos por meio do contrato de participação poderia criar obstáculo ao 

desenvolvimento da atividade, com subsequente redução da base tributável alcançável. 

                                                 

 
676 A própria Lei Complementar nº 155/2016 atribui margem para que as partes livremente disponham, observados 

determinados limites, acerca da forma de apuração de haveres para determinação do valor de resgate do aporte 
(§ 7o do art. 61-A da Lei Complementar nº 155/2016 c/c caput do art. 1.031 do Código Civil) e da remuneração 
do investidor-anjo (§ 6o do art. 61-A da Lei Complementar nº 155/2016). A depender das alterações produzidas, 
o contrato de participação poderia ser descaracterizado e considerado um instrumento de renda fixa – ou, ainda, 
um instrumento financeiro híbrido. 



239 

Registre-se, ainda, que a tributação mais onerosa dos ganhos e rendimentos auferidos 

por meio de investimento em contrato de participação, comparado com outros investimentos de 

renda variável (ex.: ações negociadas em bolsa, emitidas por grandes companhias), pode gerar 

desestímulo em relação à escolha desta modalidade de investimento – e, consequentemente, à 

inovação e aos investimentos produtivos em microempresa ou empresa de pequeno porte, 

fomentados por meio da Lei Complementar nº 155/2016. 

A conclusão parcial é no sentido de que a incidência de tributação mais gravosa deste 

investimento, com contornos de renda variável, pode desincentivar o investidor em relação a 

esta modalidade de investimento financeiro, criando barreira para o atingimento dos fins 

pretendidos pela Lei Complementar nº 155/2016. 

  Registre-se, ao final, que está em tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 494, de 

2017, do Senador Alvaro Dias (Podemos), que propõe isentar do IR, da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins), os rendimentos decorrentes da remuneração 

prevista em contrato de participação e do direito de resgate do aporte efetuado por investidor-

anjo.  

 

11.5 Reflexos tributários do retorno do investimento, por meio de sindicato de investimento 

participativo estruturado, sob a forma de sociedade em conta de participação 

 

 As SCP são, de acordo com a legislação civil, arranjos negociais despersonalizados677, 

sem patrimônio próprio.  

  De acordo com o exposto na Seção 4.3.3, o posicionamento adotado nesta dissertação é 

no sentido de que as SCP não possuem características típicas de sociedades – quais sejam, 

personalização e patrimônio próprio –, mas de uma modalidade contratual de arranjo de 

investimento.  

                                                 

 
677 Art. 993 do Código Civil. 
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O fato é que as SCP permitem arranjos de negócios bastante flexíveis678. Entretanto, 

não obstante as suas distantes raízes históricas679, tais entidades ainda causam estranhamento 

para muitos intérpretes do direito. Por esta razão, sugere-se como tema de futuras pesquisas, a 

investigação acerca das SCP, tanto na área de direito dos negócios, como de direito tributário 

aplicado. 

  Por sua vez, no contexto do mercado doméstico de crowdfunding de valores mobiliários, 

os sindicatos de investimento participativo organizados sob a forma de SCP, constituem veículo 

de investimento. De acordo com este arranjo, há conjugação de recursos do sócio ostensivo 

(operador; investidor líder) e dos sócios participantes (investidores apoiadores) para a 

realização de investimento de risco no interesse comum – in casu, investimento em determinada 

oferta pública de uma sociedade empresária de pequeno porte –, com expectativa de lucro.  

 A despeito das disposições da legislação civil, as normas jurídicas tributárias 

determinam as SCP sejam equiparadas às pessoas jurídicas, de acordo com a legislação do IR680. 

                                                 

 
678 Para uma visão panorâmica acerca das aplicações práticas e diferentes formatações das SCP, ver: SCALZILLI; 

SPINELLI; TELLECHEA, 2016, p. 617-634. 
679 Sobre os aspectos históricos relativos às SCP, destaque-se a dissertação de Ana Carolina Barbuio Affonso, para 

a obtenção do título de mestre em direito junto à Universidade de São Paulo (2014, p. 23-37). De acordo com a 
autora, (2014, p. 23-24): “Há controvérsia quanto ao exato momento do surgimento da sociedade em conta de 
participação. [...] [A] posição dominante é no sentido de que a sociedade em conta de participação nasceu na 
Idade Média, no período das decisões da Rota de Gênova em decorrência da proibição de usura pela Igreja 
Católica e do clima medieval, que dificultava o comércio pelos nobres. Os juristas que defendem a posição 
dominante relatada acima remetem a origem da sociedade em conta de participação ao contrato de commenda. O 
contrato de commenda, largamente utilizado nas cidades italianas durante a Idade Média, possuía como 
característica predominante o fato de que um dos contratantes, denominado “commendador”, realizada sua 
prestação de forma a entregar recursos financeiros ou mercadorias para que outro contratante, denominado 
“ tractator”, as negociasse. Como exemplo clássico do contrato de commenda, é possível mencionar o contrato 
celebrado entre proprietários ou capitães de navio e um terceiro investidor. Por meio dos referidos contratos, 
largamente utilizados no comércio marítimo da época, o proprietário e/ou capitão do navio adquiriam, 
negociavam, transportavam e vendiam mercadorias compradas com os recursos financeiros disponibilizados pelo 
investidor. O polo contratante formado pelo proprietário e/ou capitão do navio fornecia a força de trabalho 
necessária para a aquisição, negociação de mercadorias e o seu transporte marítimo para, finalmente, efetuar a 
venda dos produtos no mercado estrangeiro. De um outro lado, o outro pólo do contrato era formado pelo 
investidor. [...].” 

680 O direito ora é compreendido como um todo uno e indecomponível, com separação em ramos para fins didáticos 
(CARVALHO, Paulo, 2017, p. 45-47). Conforme esclarece Alcides Jorge Costa (2004, p. 22-23): “O assunto a 
ser tratado é muito antigo no direito tributário e, no entanto, sempre atual, ou seja, o das relações entre o direito 
tributário e o direito privado, relações que se caracterizam desde sempre por uma espécie de tensão permanente. 
[...][...] [T]oda a noção de obrigação foi, vamos dizes, ‘puxada’ do direito privado para o direito tributário, como 
uma forma de garantia do contribuinte. Obviamente, a presença do direito privado é indispensável, porque o 
direito privado regula toda a vida econômica e o direito tributário não vai necessariamente reelaborar todos os 
conceitos. Então, se quero me referir a um determinado fenômeno econômico, fica muito mais simples falar em 
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Assim, na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como na tributação dos lucros 

apurados e dos distribuídos681, serão observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em 

geral682. 

  Dessa forma, na medida em que os investimentos via crowdfunding são de pequena 

monta, sendo vedada a participação de um sindicato de investimento em mais de uma oferta 

pública e a aquisição de valores mobiliários de emissão de mais de uma sociedade empresária 

de pequeno porte683, assume-se que, no contexto apresentado, a SCP é tributada pelo IRPJ em 

bases presumidas684. No entanto, em razão da equiparação à pessoa jurídica, o posicionamento 

da RFB é no sentido de que: 

a) as SCP são consideradas contribuintes do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas 

(IRPJ), da CSLL685, bem como da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, apuradas 

de forma cumulativa686; e 

                                                 

 

forma jurídica, dizer que quero tributar as vendas ou quero tributar as consignações e por aí afora, daí já se 
entende o que é. [...].” 

681 “Caput” do art. 7º do Decreto-lei nº 2.303, de 21 de novembro de 1986; art. 148 do RIR. 
682 Parágrafo único do art. 7º do Decreto-lei nº 2.303/1986; art. 149 do RIR. Acerca das normas de tributação das 

SCP ver, ainda, a Instrução Normativa SRF nº 179, de 30 de dezembro de 1987. 
683 Inciso I do art. 33 da ICVM 588. 
684 De acordo com o art. 246 da IN RFB 1.700: “Art. 246. Observadas as hipóteses de obrigatoriedade do regime 

de tributação com base no lucro real, as SCP podem optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido 
e resultado presumido. § 1º A opção da SCP pelo regime de tributação com base no lucro presumido e resultado 
presumido não implica a simultânea opção do sócio ostensivo, nem a opção efetuada por este implica a opção 
daquela. § 2º O recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos pela SCP será efetuado mediante a utilização de Darf 
específico, em nome do sócio ostensivo. § 3º O disposto neste artigo não prejudica a observância das demais 
normas relativas ao regime de tributação com base no lucro presumido e no resultado presumido previstas na 
legislação, inclusive quanto à adoção do regime de caixa.” 

685 Compete ao sócio ostensivo a responsabilidade pela apuração dos resultados da SCP e pelo recolhimento do 
IRPJ e da CSLL devidos (art. 6º, § 2º, da IN RFB 1.700). 

686 A RFB, em de 21 de março de 2018, diante de consulta formulada por SCP tributada em bases presumidas, 
dedicada à atividade de gestão de negócios por meio de participações societárias e/ou investimentos em outras 
empresas, com ou sem controle, de forma não permanente, com o objetivo definido de comercialização/alienação, 
com vistas gerar receita da alienação dos investimentos tão logo sobrevenha oportunidade no mercado, 
manifestou entendimento por meio da Solução de Consulta nº 6.007 – SRRF06/Disit (2018, p. 13), no seguinte 
sentido: “[...] responde-se à consulente, com base nos questionamentos apresentados e na esteira do que foi 
decidido na Solução de Consulta Cosit nº 347 de 2017, que a receita obtida na alienação de participação societária 
de caráter não permanente por pessoa jurídica que tenha como um de seus objetos sociais a compra e venda de 
participações societárias deve ser computada como receita bruta, integrando a base de cálculo do IRPJ e da CSLL 
apurados com base no lucro presumido, bem como da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas de 
forma cumulativa. O percentual de presunção a ser aplicado na determinação do IRPJ e da CSLL é de 32%. 
Permite-se a exclusão da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
decorrente da alienação de determinada participação societária não permanente do valor despendido para 
aquisição dessa participação.” 
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b) os lucros distribuídos (repasse dos ganhos e rendimentos) àqueles compreendidos como 

sócios da SCP, tributada em bases presumidas, é isento da incidência do IR687. 

 Além disso, em caso de distribuição de rendimentos tributados pelo IRFonte, cabe às 

instituições ou entidades efetuar o pagamento dos rendimentos ao beneficiário final688, embora 

não sejam fontes pagadoras originais dos rendimentos tributados (SCP). 

 O tratamento aplicado aos sindicatos também é observado em relação pool hoteleiro, 

organizado sob a forma de SCP. A RFB, inclusive, disciplinou o tratamento de tais veículos de 

investimento na mesma apresentada acima, conforme se extrai da análise dos termos do Ato 

Declaratório Interpretativo Secretaria da Receita Federal (SRF) nº 14, de 14 de maio de 2004689. 

 Dessa maneira, o efeito prático para o investidor consiste no recebimento do retorno do 

investimento por meio de sindicato que conta com veículo de investimento organizado sob a 

forma de SCP em patamar inferior ao investimento direto, na medida em que o uso do veículo 

acarreta custos tributários adicionais. Advirta-se que é dever da plataforma esclarecer tal fato 

aos investidores nas “informações essenciais acerca da oferta pública”, conforme verificado na 

seção 4.2. 

  Pode-se conceber como alternativa ideal a revisão do tratamento tributário dispensado 

às SCP, de sorte que a utilização de veículo estruturado sob esse formato tenha resultado 

financeiro neutro para o investidor. 

  Dado que esta alternativa depende de alteração de legislativa, sugere-se, entre as 

alternativas disponíveis para o investidor, sob enfoque estritamente tributário, preferir o 

investimento direto, em detrimento dos sindicatos que contam com veículo de investimento 

organizado sob a forma de SCP, em virtude da possibilidade de redução do seu retorno 

financeiro. 

                                                 

 
687 Art. 10 da Lei nº 9.249/1995; art. 6º, § 1º, da IN RFB 1.700. Nessa linha é a manifestação da RFB, v.g., por 

meio da Solução de Consulta nº 389 – SRRF08/Disit, de 5 de dezembro de 2010. 
688 Art. 49, § 1º, IV, da IN RFB 1.585. 
689 Na mesma linha é a Resposta 232 das Perguntas e Respostas IRPF/2018 (p. 109), bem como várias soluções de 

consultas – dentre as quais cite-se, a título ilustrativo, a Solução de Consulta nº 43 – SRRF05/Disit, de 14 de 
setembro de 2011. 
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11.6 Repercussões tributárias da conversão do mútuo em instrumento em renda variável 

 

 Os investimentos em instrumento de mútuo conversível são tributados como renda 

fixa, até a data da sua conversão690. A alíquota aplicada deverá ser condizente com o tempo de 

investimento no valor mobiliário representativo de renda fixa. Após a conversão, o instrumento 

de capital resultante – cota social ou ação – e seus rendimentos (ex.: lucros sociais ou 

dividendos) serão tributados conforme a legislação tributária específica. 

 Por sua vez, as debêntures conversíveis691 possuem disciplina jurídica específica no 

RIR, de maneira que os rendimentos produzidos até a data da conversão devem ser tributados 

naquela data, como provenientes de uma operação de renda fixa692. A IN RFB 1.585, sobre esta 

questão, prevê que o custo de aquisição será (i) o valor da ação, que deverá ser fixado pela 

companhia emissora, podendo ser computado, como custo das ações, o preço efetivamente pago 

pelas debêntures; ou (ii) a média ponderada dos custos unitários das debêntures, em caso de 

aquisições em datas distintas693. 

 Na hipótese de o preço das ações corresponder ao valor investido nas debêntures, não 

haverá ganho a ser apurado para fins de base de cálculo do IRFonte, incidente sobre a aplicação 

de renda fixa. Nesse sentido, o pagamento do IR incidente sobre o ganho de capital, diante de 

eventual venda das cotas/ações, seria diferido até o momento do desinvestimento. 

  Por conseguinte, com a conversão da debênture, o seu titular passará a ser o titular de: 

                                                 

 
690 Nessa linha: Solução de Consulta nº 190 – Cosit, de 31 de julho de 2015. 
691 Assume-se na presente dissertação o posicionamento apresentado por José Edwaldo Tavares Borba (2012, p. 

325), no sentido de que: “[...] O exercício de conversão [da debênture] determina a criação de ações, tratando-se, 
na verdade, de uma subscrição, cujo preço de emissão corresponde ao valor das debêntures convertidas e, por via 
de consequência, resgatadas. O valor do resgate paga o preço da subscrição, configurando-se, dessarte, como já 
acentuado, uma compensação entre o crédito e o débito respectivos.” 

692 § 3º do art. 729 do RIR. 
693 Inciso III do § 3º e § 4º, ambos do art. 58 da IN RFB 1.585. 
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a) ações cujos rendimentos distribuídos aos seus acionistas, sob a forma de dividendos, 

são isentos do IR; ou 

b) cotas de sociedade limitada, cujos lucros distribuídos também são isentos do IR694. 

 

11.7 Reflexos tributários para o investidor residual 

 

 O termo “investidor residual”, no contexto empregado, designa o adquirente, em uma 

negociação secundária, no mercado privado, de um instrumento financeiro negociado 

primariamente no ambiente de plataforma. O investidor residual é, portanto, a parte adquirente 

do instrumento financeiro em uma negociação bilateral privada com outro investidor (investidor 

original), fora do mercado de capitais. 

  Os ganhos e os rendimentos porventura auferidos pelo investidor residual estão sujeitos 

à tributação, conforme descrito nas Seções 11.2 e 11.3, respectivamente – ou seja, é aplicável 

ao investidor residual o mesmo tratamento jurídico-tributário dispensado ao investidor original. 

 Diante de, eventualmente, (i) o investidor residual participar do sindicato de 

investimento participativo constituído sob a forma de SCP; ou, ainda, de (ii) conversão do 

mútuo em instrumento de renda variável, entendem-se aplicáveis, respectivamente, as 

considerações tecidas nas Seções 11.4 e 11.5 dessa dissertação.  

                                                 

 
694 Cf. a Seção 10.2.2. 
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12 CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS: CORRELACIONANDO A TRIBUT AÇÃO E A 

REGULAÇÃO DO CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO 

 

 Na presente seção, buscaremos tecer considerações acerca dos propósitos orientadores 

da regulação e da tributação no mercado de capitais, e na sequência, correlacionar a regulação 

e o tratamento tributário dispensado ao crowdfunding de investimento.  

 

a) Considerações acerca dos propósitos orientadores da regulação e da tributação no 

mercado de capitais 

 

  Conforme verificado na Seção 8, a estrutura institucional do mercado de capitais foi 

concebida durante o regime militar, entre as décadas de 1960 e 1970. O objetivo, àquela época, 

consistia em estabelecer um regime jurídico que viabilizasse o financiamento de longo prazo 

das grandes companhias privadas nacionais, não mais com recursos estatais, mas advindos do 

público investidor local, por meio do mercado acionário.  

 Dentre tais objetivos, persiste o da obtenção de financiamento de longo prazo junto ao 

público investidor, com vistas à redução do papel do Estado como provedor de recursos para a 

atividade empresarial. Entretanto, ao longo das décadas, é possível observar algumas mudanças 

em relação ao foco original, dentre as quais destacam-se: 

a) progressiva ampliação do rol dos valores mobiliários (ex.: instrumentos de 

securitização; notas promissórias comerciais; títulos e contratos de investimento 

coletivo), de maneira que a busca de capital, por meio do mercado de valores 

mobiliários, está muito além do mercado acionário, no geral adstrito para sociedades 

por ações maduras, sujeitas a um maior volume de obrigações regulatórias – dentre 

os quais, destaca-se, a submissão a um regime informacional mais amplo; 

b) abertura do mercado de capitais ao público investidor externo. O movimento, 

iniciado na década de 1980, foi intensificado na década de 1990, no contexto das 

privatizações, intensificação do processo de globalização e baixa confiança dos 

investidores domésticos em relação ao mercado de capitais. Em cenário de grande 

mobilidade do capital e forte concorrência nos mercados financeiros internacionais, 
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almeja-se a manutenção e o ingresso de capitais, preferencialmente, não voláteis 

(entradas de qualidade, com menor grau especulativo); 

c) busca de formação sustentável de uma base de investidores de varejo. Nas primeiras 

décadas, verificou-se o ingresso de pessoas físicas “apostando no cassino” do 

mercado de capitais, excessivamente incentivadas por vantagens de cunho tributário 

(ex.: abatimentos de parte dos valores investidos quando da apuração do IRPF; 

possibilidade de investimento em cotas dos Fundos 157). Após resultados não 

exitosos para o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários doméstico (ex.: 

distorção e retração do mercado de capitais local em 1971), ao longo dos anos, 

observou-se que as entidades governamentais e civis se esforçaram para ampliar e 

formar uma base de investidores de varejo, por meio de medidas de educação 

financeira (ex.: Estratégia Nacional de Educação Financeira); 

d) busca da ampliação da quantidade e da qualidade dos emissores de valores 

mobiliários. Sem prejuízo de normas jurídicas concebidas no contexto de formação 

de um mercado de capitais, para financiamento de grandes companhias privadas 

nacionais, paulatinamente as políticas e o arcabouço jurídico foram se abrindo para 

emissores organizados sob outras formas societárias (ex.: sociedades limitadas) e 

empresas de menor porte (ex.: companhias do mercado de acesso; sociedades 

empresárias de pequeno porte do crowdfunding de investimento). Ainda que tais 

emissores, atualmente, não estejam presentes no mercado de forma expressiva, há a 

busca para tornar viável o acesso ao capital a essas entidades, por meio do mercado 

de valores mobiliários, pela CVM e outros participantes do mercado (ex.: Projeto 

Ofertas Menores). 

-  Registre-se, ainda, o objetivo de democratização do acesso ao capital. No 

contexto da redemocratização, em 1988, o Texto Constitucional passou a 

veicular fundamentos e princípios que demarcam a pretensão de agregar 

novas orientações à Ordem Econômica e Financeira, de maneira a amparar 

princípios relacionados à eficiência (ex.: “livre inciativa”; “livre 

concorrência”), assim como relativos à equidade (ex.: “existência digna”; 

“justiça social”). Dentre tais princípios orientadores, no contexto do presente 

trabalho, ressalte-se o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte 

nacionais. 
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  O breve retrospecto busca retratar algumas mudanças quanto aos propósitos do 

mercado de capitais brasileiro para fins da presente dissertação, sem a pretensão de ser 

exaustivo, tampouco afirma que tais objetivos foram atingidos. Nesse sentido, sugere-se 

como tema para futuras pesquisas uma análise pormenorizada quanto à eficiência das opções 

de políticas públicas para o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários local. 

 Por conseguinte, na seara tributária, conforme constatado na Seção 10 desta 

dissertação, as operações financeiras relativas ao investimento em valores mobiliários por parte 

de pessoa física, no território nacional, tendo como partes intervenientes 

residentes/domiciliados no Brasil, estão na esfera de incidência do IOF (IO/TVM) e do IR. 

  A concepção do IOF , em 1964, é contemporânea à concepção das bases do Sistema 

Financeiro Nacional, no contexto do PAEG. O IOF, imposto federal, sucedeu o “imposto do 

sêlo”, que era instituído por diversas pessoas políticas tributantes, na busca dos gestores da 

política econômica de conferir maior racionalidade ao sistema tributário e destituir impostos 

sem funcionalidade econômica (BIFANO, 2011, p. 468; SIMONSEN; CAMPOS, 1974, p. 122-

123). Isso porque, o imposto do selo incidia sobre negócios na economia, atos e instrumentos 

jurídicos – o que não implicava, necessariamente, em tributação de riquezas. 

 O IOF, concebido como imposto de função extrafiscal constitucionalmente delimitada, 

atua como instrumento de intervenção na política de crédito, de câmbio, de seguros e no 

mercado de capitais, razão pela qual ocorre a mitigação dos princípios da anterioridade e da 

legalidade para a fixação das suas alíquotas por parte do Poder Executivo.  

Logo, eventual intervenção na esfera econômica, por meio de decreto que altera as 

alíquotas do IOF, não deve se pautar em finalidade puramente arrecadatória – tal como ocorreu, 

a título ilustrativo, com a criação do “IOF adicional”, incidente à alíquota de 0,38%, criado por 

meio do Decreto nº 6.339, de 3 de janeiro de 2008, imediatamente após o fim da CPMF – que, 

destaque-se, quando da sua extinção, em 31 de dezembro de 2007, incidia à mesma alíquota, 

de 0,38%695.  

                                                 

 
695 O posicionamento do Sr. Ministro da Fazenda e do Sr. Ministro do Planejamento, à época, foi no sentido da 

possibilidade de majoração de alíquotas do IOF com fins arrecadatórios, conforme notícia divulgada pelo próprio 
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  Sugere-se que representa aspecto positivo a ordenação do sistema jurídico, com vistas 

à destituição de tributos sem funcionalidade econômica. É reconhecido, ainda, o potencial do 

IOF de efetivamente interferir nos mercados especificados na Constituição, bem como de 

contribuir para a realização dos seus propósitos constitucionais. Entretanto, não se deve olvidar 

que a política econômica tem os seus instrumentos próprios696.  

Neste contexto, emergem alguns questionamentos: é possível realizar análise 

comparativa entre o IOF e outros instrumentos para consecução da política econômica sob o 

enfoque custo-benefício? A existência do IOF ainda se justifica no sistema jurídico tributário? 

Qual é o custo operacional para os agentes econômicos dos diferentes instrumentos para a 

consecução de política econômica? Qual o custo operacional do IOF para o Estado (ex.: custo 

de instituição, arrecadação e fiscalização)? Qual o custo operacional do IOF para os 

responsáveis tributários (ex.: custos para o cumprimento de deveres instrumentais tributários e 

oportunidades perdidas em sua atividade-fim)? Sugere-se o enfrentamento de tais questões em 

futuras pesquisas. 

Após tais reflexões, na medida em que a incidência do IOF, na sua modalidade 

IO/Títulos, é neutra para uma tomada de decisão de investimento no âmbito da presente 

dissertação, conforme conclusão parcial na Seção 11.1, não será aprofundado o estudo de outros 

aspectos relacionados a tal tributo. 

O IR , por sua vez, trata-se de tributo com função preponderante fiscal, mas com função 

indutora bastante nítida em relação às operações cursadas nos mercados financeiro e de capitais. 

Conforme devidamente observado por João Victor Guedes Santos (2011, p. 45): “[...] quando 

considerados os residentes, é na situação de pessoas físicas que se verificam os maiores 

incentivos fiscais concernentes à renda financeira: é essa mobilização de poupança que é 

fomentada pelo legislador nacional por meio do instrumento tributário [...].” 

                                                 

 

Ministério da Fazenda no seu sítio da internet, de 2 jan. 2008, intitulada “Alíquota de IOF nas operações de 
crédito para pessoa física e jurídica terá elevação de 0.38 ponto percentual” (Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/noticias/2008/janeiro/a020108>. Acesso em: 17 jun. 2016). 

696 Dentre os instrumentos de política econômica, cite-se, a título ilustrativo: a regulamentação sobre os mercados 
de crédito, de câmbio, de seguros, relativas a títulos e valores mobiliários; a taxa de juros; a compra e venda de 
títulos públicos; a reserva compulsória dos bancos; a taxa de redesconto, que corresponde a taxa de empréstimo 
do Bacen para os bancos; os investimentos e os gastos públicos etc.   
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 Na sequência, buscar-se-á trazer à lume as normas jurídicas mais relevantes para fins da 

presente investigação. 

  Conforme mencionado, não há definição legal específica de “renda fixa” e de “renda 

variável”. Em 1985, por meio da Lei nº 7.450, o legislador optou por deixar de tributar como 

renda fixa as operações expressamente classificadas como tal pela legislação, ao estipular 

cláusula geral por meio do seu art. 51. Houve a inserção no sistema jurídico de norma, no 

sentido de considerar, para fins de eventual incidência do IR, o resultado econômico obtido 

com a operação financeira (BIFANO, 2008, p. 214). Acerca do dispositivo legal em análise, 

elucida Elidie Palma Bifano (2008, p. 221): 

 

 [...]. O art. 51 opera como se fora cláusula geral, sob ela abrigando-se todas as 
situações, não expressamente previstas em lei, cujo resultado econômico é a obtenção 
de uma remuneração de renda fixa. Para que o art. 51 opere dessa forma, é essencial 
que subjacente a todo negócio suscetível de enquadramento sob essa disposição exista 
a intenção, a vontade, a causa final representada pela obtenção de remuneração de 
renda fixa, ou que ela possa ser presumida, sob pena de descaracterizar-se o 
enquadramento pretendido. 

 

  O Texto Constitucional de 1988, especificamente em relação ao IR, previu que o 

Imposto “será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade, na forma da lei”697. Destaque-se ainda, dentre os “objetivos fundamentais” da 

CF, a garantia do desenvolvimento nacional698,de especial relevo no contexto da presente 

dissertação. Assume-se como pressuposto que os critérios veiculados no Texto Constitucional 

                                                 

 
697 Cf. § 2º do art. 153 da CF. O critério da generalidade implica em incidir o IR sobre todas as pessoas, 

independentemente das suas características subjetivas (ex.: raça, credo, gênero, nacionalidade etc.), salvo quando 
aplicáveis exceções constitucionais ou infraconstitucionais. O critério da universalidade, por sua vez, implica na 
tributação da totalidade dos acrescimentos patrimoniais percebidos, a despeito da sua denominação ou 
localização na qual foram produzidos, salvo quando aplicáveis exceções constitucionais ou infraconstitucionais. 
Finalmente, o critério da progressividade consiste na aplicação de alíquotas distintas e progressivamente 
crescentes, na medida em que a aumenta a base tributável. 

698 Inciso II do art. 3º da CF. 
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devem ser considerados e calibrados no processo de produção normativa (SCHOUERI, 2017, 

p. 406; SANTOS, 2011, p. 140-141)699.  

 No mesmo ano, a Lei nº 7.713/1988, dentre outras disposições, (i) disciplinou o fim da 

tributação cedular da renda – sem prejuízo de ainda ser possível observar resquícios de tal 

modelo700; e (ii) introduziu o conceito de ganho líquido, base de cálculo das operações 

financeiras de renda variável, vinculando-o às operações no ambiente de bolsa (BIFANO, 2008, 

p. 241-243).  

 A atual sistemática de tributação de operações financeiras tem suas bases consolidadas 

em 1994, no contexto do Plano de Estabilização Econômica (Plano Real)701, por meio da 

                                                 

 
699 “[...] [E]mbora se deva estar ciente dos efeitos colaterais danosos que políticas fiscais desmedidas de concessão 

indiscriminada de incentivos tributários podem produzir, é notório que ajustes na tributação da renda são deveras 
importantes para a atração de capitais nacionais e estrangeiros com vistas a se atingirem estabilização e 
crescimento econômico sustentável. Isto quer dizer que no âmbito da tributação da renda auferida nos mercados 
financeiro e de capitais objetivos voltados ao desenvolvimento podem e devem, em determinadas situações, de 
alguma maneira predominar em face de objetivos fulcrados em igualdade tributária e tributação com base na 
capacidade contributiva. Em outros termos, objetivos voltados à fiscalidade devem ser sopesados vis-à-vis 
objetivos ligados à extrafiscalidade e, ante os interessados da coletividade que sejam devidamente testados e 
comprovados empiricamente, deve-se promover a indução do desenvolvimento econômico ainda que o custo 
disto seja abdicar em certa monta do alcance, de modo igualitário, de todas as capacidades contributivas 
manifestadas na sociedade. Não obstante um sistema tributário justo deva ao máximo ser buscado, numa arena 
tão específica e fundamental para a sociedade como a dos mercados financeiro e de capitais há a necessidade de 
se constatar existirem outros objetivos que não a justiça fiscal que, se alcançados, gerarão mais benefícios sociais 
do que a irrestrita instauração de igualdade na tributação.” (SANTOS, 2011, p. 197-198). 

700 “Num sistema tributário dito global, toda renda, independentemente de como tenha sido originada, é submetida 
à tributação de forma conjunta, sem diferenciação de qualquer gênero. De outro modo, a incidência tributária 
segundo um sistema cedular segrega a renda em modalidades e sujeita-se a diferenciados tratamentos tributários 
em função de como foi auferida. Conquanto o ordenamento jurídico-tributário brasileiro na teoria não mais adote 
um sistema cedular de imposição fiscal sobre a renda, na prática observam-se resquícios do mecanismo que 
distinguia a renda em diferentes categorias para efeito de tributação. A edição da Lei nº 7.713/88 constitui um 
marco, ao menos em tese, para a abolição do sistema de tributação cedular nos moldes que outrora vigia. 
Conforme dispunha o seu artigo 4º, ficava a partir de então ‘suprimida a classificação por cédulas dos rendimentos 
e ganhos de capital percebidos pelas pessoas físicas’. Deveras, a sistemática de classificação da renda em 
diferentes cédulas foi expressamente suprimida pela Lei nº 7.713/88, por meio da revogação de dispositivos 
legais que o embasavam. No entanto, observou-se que mesmo a mencionada Lei – no que foi seguida por atos 
legais subsequentes – ainda submetia a renda a tratamento tributário diverso do acordo com sua modalidade. 
Enquanto a renda do trabalho era submetida à incidência do Imposto de Renda de acordo com tabelas 
progressivas, determinadas modalidades de renda do capital continuavam sendo sujeitas a tratamento tributário 
diferenciado, em regras mais favorável. [...].” Prossegue o autor (2011, p. 81, grifou-se), esclarecendo que: “[...] 
na prática não existe um sistema tributário global, mas cedular, que claramente diferencia determinadas 
modalidades de ganhos provenientes do capital. É esta a realidade de tratamento díspar e mais benéfica a ganhos 
provenientes do capital, notadamente do capital financeiro [...].” (SANTOS, 2011, p. 84, grifou-se). 

701 Conforme constou da Exposição de Motivos nº 443/MF, de 30 de dezembro de 1994 (p. 355), que submete a 
Medida Provisória nº 812/1994. Registre-se que o teor da mencionada Exposição de Motivos é de natureza muito 
mais descritiva, do que explicativa. 
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Medida Provisória (MP) nº 812, de 30 de dezembro de 1994, convertida na Lei nº 8.981/1995. 

Dentre os comandos normativos veiculados por meio daquela Lei, destacam-se: 

a) a manutenção da caracterização do mercado de renda variável, em razão do 

ambiente de negociação dos valores mobiliários; 

b) isenção do IR sobre ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações no 

mercado à vista de ações, nas bolsas de valores e em operações com ouro, ativo 

financeiro, cujo valor das alienações realizadas em cada mês seja igual ou inferior a 

valor pré-determinado702, para o conjunto de ações e para o ouro, ativo financeiro, 

respectivamente; 

c) a manutenção da equiparação entre rendimentos e ganhos de capital, provenientes 

de operações no mercado de renda fixa703; e 

d) a ampliação do universo das operações realizadas no segmento de renda fixa, 

passando a sujeitar a tal tratamento, por exemplo, os rendimentos obtidos pela 

entrega de recursos à pessoa jurídica (mútuo), independentemente da intermediação 

de instituição financeira. 

 O modelo de tributação nos mercados financeiro e de capitais eleito em 1994, veicula 

apenas duas opções de tratamento aos rendimentos de capital – quais sejam, o tratamento 

dispensado ao mercado classificado como de renda fixa ou ao de renda variável. Trata-se de 

sistemática “binária”, que não dialoga perfeitamente com a cláusula geral do art. 51, da Lei nº 

7.450/1985, no sentido de considerar os efeitos econômicos da operação financeira. Sobre o 

tema, destacam-se as conclusões de Elidie Palma Bifano (2011, p. 235): 

 

[...] 

5.2. O regime de fonte, em matéria de renda fixa, tem sido adotado como forma de 
evitar a evasão fiscal, gravar a renda daqueles que não declaram ou resolver problemas 
de fluxo de caixa do Poder Público. 

                                                 

 
702 Equivalente a 5.000,00 Unidades Fiscais de Referência (Ufir). 
703 Conforme registro de Joanna Oliveira Rezende Barbosa e Carlos C. Scharfstein (2015, p. 882), a Lei nº 

7.450/1985 veiculava alíquotas distintas do IRFonte para rendimentos e ganhos de capital. A Lei nº 7.799/1989 
passou a agrupar rendimentos e ganhos de capital em uma única categoria, denominando-os “rendimentos reais” 
(art. 50). A equiparação entre rendimentos e ganhos de capital foi mantida pela Lei nº 8.383/1991 (art. 20) e, 
após, pela Lei nº 8.981/1995, ora em comento. 
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5.3. A tributação na fonte, em matéria de renda fixa, vem sendo adotada sem que a 
legislação considere a natureza das operações desenvolvidas e o seu conteúdo 
econômico. 

[...] 

 

 Na mesma época, em 1995, por meio da Lei nº 9.249704, (i) os lucros ou dividendos, 

calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou 

creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, 

percebidos por pessoa física ou jurídica, residente ou não residente no País, passaram a ser 

considerados isentos da incidência do IR (art. 10); e (ii) “para compensar a retirada da despesa 

de correção monetária [das demonstrações financeiras da pessoa jurídica tributada pelo lucro 

real], criou[-se] a possibilidade de cálculo e pagamento dedutível do IR[PJ] de juros sobre o 

capital próprio705” (SOUSA, 1998, p. 27)706. 

Ao longo dos anos subsequentes, as alíquotas do IR aplicáveis aos mercados de renda 

fixa e variável foram muitas vezes majoradas ou reduzidas, assim como equiparadas em alguns 

momentos707.  

No início de 2004, o IR incidia indistintamente à alíquota de 20% sobre as rendas 

provenientes de operações nos mercados de renda fixa e variável. Em um contexto de grandes 

IPO, ampla liquidez internacional, crescimento da indústria de capital empreendedor e queda 

das taxas de juros após o Plano Real708, ocorreram alterações relevantes na sistemática de 

tributação das operações financeiras – que, destaque-se, correspondem ao modelo atualmente 

                                                 

 
704 A Lei n° 9.149/1995 resultou da conversão da Medida Provisória n° 1.602, de 14 de novembro de 1997. A 

respectiva Exposição de Motivos, de n° 644/MF, de 14 de novembro de 1997 (p. 18021), discorreu acerca de 
vários temas e informou que a Medida Provisória [...] ao mesmo tempo [em] que estabelece formas para prevenir 
a evasão de receita tributária e reduzir a renuncia (sic.) fiscal decorrente de todos os incentivos fiscais, atualmente 
em vigor, cria mecanismos que estimulam a atividade produtora e viabilizam operações entre empresas nacionais 
e do exterior.” 

705 Os juros sobre capital próprio são dedutíveis do lucro real, base de cálculo do IRPJ. 
706 Outras inovações normativas relevantes foram introduzidas no sistema jurídico por meio da Lei nº 9.249/1995. 

Entretanto, optamos por identificar as alterações mais relevantes para fins da presente dissertação. 
707 “[...] [A] história da tributação da renda auferida nos mercados financeiro e de capitais enfrentou periódicos 

movimentos pendulares ora no sentido de conferir tratamento equânime para a renda fixa e para a renda variável, 
ora no sentido de propiciar tratamento privilegiado à renda variável em detrimento da renda fixa. [...].” 
(SANTOS, 2011, p. 205). Para uma visão detalhada dos movimentos pendulares mencionados pelo autor ver: 
SANTOS, 2011, p. 86-91. 

708 Cf. Seção 8 desse trabalho. 
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vigente. Ressaltem-se, dentre as disposições da Lei nº 11.033/2004, resultante da conversão da 

Medida Provisória nº 206/2004: 

a) a estipulação de alíquotas diferenciadas para as rendas geradas nos mercados de 

renda fixa e de renda variável; 

b) a manutenção da caracterização do mercado de renda variável, em razão do 

ambiente de negociação dos valores mobiliários;  

c) a redução da alíquota aplicável aos ganhos líquidos, auferidos por pessoa física no 

mercado de renda variável, para 15%; 

d) a isenção do IR em relação aos ganhos líquidos, auferidos por pessoa física no 

mercado à vista no ambiente de bolsa, igual ou inferior a R$ 20 mil/mês, para o 

conjunto de ações; 

e) a criação do IRFonte 0,005%, incidente sobre operações de renda variável, de nítido 

caráter fiscalizatório; 

f) a manutenção da alíquota de 20%, aplicável sobre os ganhos líquidos oriundos de 

operações day-trade, o que sugere a opção legislativa de não incentivar negócios de 

curtíssimo prazo, de caráter eminentemente especulativo; e 

g) a estipulação de alíquotas decrescentes para os ganhos e rendimentos decorrentes de 

investimentos no mercado de renda fixa, estabelecidas entre 22,5% e 15%, em 

função do prazo da aplicação, com o objetivo de estimular o investimento de longo 

prazo. 

A Exposição de Motivos nº 00111/2004-MF, de 6 de agosto de 2004, relativa à Lei nº 

11.033/2004, apresenta informações relevantes acerca dos objetivos almejados, conforme se 

extrai do excerto abaixo: 

 

[...] 

 2. Relativamente à tributação do mercado financeiro, o objetivo primordial 
desta regulamentação é criar condições que melhore a estrutura do mercado financeiro 
e promova um incentivo à poupança de longo prazo, mediante concessão de estímulos 
tributários. A readequação da carga tributária sobre os ativos financeiros auxiliará o 
crescimento sustentado da economia, com maior geração de emprego e renda, além 
de propiciar, para o Tesouro Nacional, o alongamento do prazo médio e a redução dos 
custos da Dívida Pública. 

[...] 
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 5. Quanto à aplicação em bolsas ou assemelhadas, a alíquota proposta é de 
15%, mantida a alíquota de 20% nas operações de day trade. 

 6. Buscando estimular a capitalização de empresas nacionais, acreditamos ser 
adequada a redução da alíquota de IR para 15% nas operações realizadas em bolsa de 
valores, como também a ampliação do nível de isenção mensal de R$ 4.143,00 para 
R$ 20.000,00, hoje aplicável aos ganhos de capital na alienação de ações negociadas 
no mercado de balcão. O ganho apurado na alienação de ações, fora de bolsa, segue a 
regra de isenção determinada pela Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ou seja, 
limite de isenção no valor de R$ 20.000, 00 e alíquota de 15%. 

[...] 

  20. A relevância e a urgência das medidas propostas se justificam pela 
premente necessidade atribuir maior qualidade aos mercados financeiro e de capitais 
do País, [...], como mecanismos de desenvolvimento econômico. [...]. 

[...] 

(Grifou-se) 

 

Observe-se que, mesmo após a Lei nº 11.033/2004, até os dias atuais, foi mantida a 

caracterização das operações de renda variável, para fins tributários, em razão do 

ambiente de negociação dos valores mobiliários (“mercado”), a despeito dos efeitos 

econômico-financeiros produzidos pelo investimento – isto é, a despeito da “natureza do 

ativo” e do disposto no art. 51 da Lei nº 7.450/1985. 

 No período compreendido entre 2004 e 2006, é possível observar, ainda, a ampliação 

de títulos e valores mobiliários de renda fixa, disponíveis para investimento por parte de pessoa 

física com rendimentos isentos da incidência do IR e direcionamento dos valores captados pelas 

empresas para setores incentivados.  

  Em 2004, há a criação de novos títulos e valores mobiliários destinados à captação de 

recursos para o setor agropecuário709, que são: certificado de depósito agropecuário, warrant 

agropecuário, certificado de direitos creditórios do agronegócio, letra de crédito do agronegócio 

(LCA) e certificado de recebíveis do agronegócio. São isentos do IR os rendimentos auferidos 

                                                 

 
709 Cf. Lei nº 11.076/2004. 
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por pessoa física, de acordo com a Lei nº 11.311/2006, quando provenientes do investimento 

em tais instrumentos, bem como de cédula de produto rural (CPR), com liquidação financeira, 

negociada no mercado financeiro710.  

 A Lei nº 11.033/2004 já previa a isenção do IR em relação aos investimentos 

direcionados ao setor imobiliário, por meio de letras hipotecárias, certificados de recebíveis 

imobiliários e letras de crédito imobiliário (LCI). A Lei nº 11.196/2005 passou a isentar de IR 

os rendimentos provenientes do investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário, 

negociadas em mercado organizado. 

 Contudo, após a crise financeira internacional de 2008, observou-se a introdução de 

medidas para dinamizar os mercados financeiro e de capitais, na tentativa de neutralizar os 

efeitos da crise no Brasil. 

 Dentre tais medidas, destacam-se aquelas adotadas em 2010, por meio da Lei nº 

12.431/2011, resultantes da conversão da Medida Provisória nº 517/2010. Sem prejuízo de 

outras disposições, foi introduzida no sistema norma de isenção do IR para os rendimentos 

obtidos por parte de pessoas físicas no mercado de renda fixa em determinados títulos de crédito 

ou valores mobiliários ofertados, especificamente, para a captação de recursos para setores 

considerados estratégicos – mais especificamente, de infraestrutura e pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, quando o investimento ocorrer por meio de determinados valores 

mobiliários, tais como as debêntures incentivadas, anteriormente mencionadas. A respectiva 

Exposição de Motivos Interministerial711, parcialmente reproduzida abaixo, é elucidativa acerca 

dos seus propósitos e das constatações acerca das características dos mercados àquela época: 

 

[...] 

2. Tal medida [provisória] faz-se necessária para viabilizar a construção de um 
mercado privado de financiamento de longo prazo. Importa destacar que embora seja 
louvável a constatação de que o Brasil apresenta boas perspectivas de crescimento 
econômico, é necessário reconhecer que a convalidação destas perspectivas demanda 
a construção de uma nova base de financiamento para os projetos de maior maturação, 

                                                 

 
710 Cf. Lei nº 8.929/1994. 
711 EM Interministerial nº 194/2010 - MF -/MDIC/MC/MCT/MEC/MME/MP, de 29 de dezembro de 2010. 
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o que perpassa pela maior participação da iniciativa privada como fonte complementar 
de funding. 

3. Para termos uma idéia do desafio que se apresenta, um estudo editado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, intitulado "O Brasil 
diante de um novo ciclo de investimento e crescimento econômico", apresenta uma 
perspectiva da necessidade de investimentos da ordem de R$ 1.324,00 bilhões (um 
mil trezentos e vinte e quatro bilhões de reais) no período de 2010 a 2013. 

4. É oportuno enfatizar que o Governo e os bancos públicos, principalmente o 
BNDES, não podem continuar como promotores quase que exclusivos de tais recursos 
vis-à-vis o risco de minarmos nossa capacidade de sustentação do crescimento. 
Atualmente, quase noventa por cento da carteira de crédito com vencimento superior 
a cinco anos tem como lastro linhas oriundas de bancos públicos, sendo que só o 
BNDES é responsável por quase sessenta e dois por cento dessa carteira. 

5. O próprio mercado de capitais, que poderia atuar como fonte de funding 
complementar ao financiamento de tais projetos, apresenta uma captação primária não 
tão expressiva, girando em torno de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) a 
três por cento do Produto Interno Bruto - PIB, e com um mercado de títulos de dívida 
eminentemente concentrado em operações de curto e médio prazo e indexadas a 
índices de juros de curtíssimo prazo, como os Depósito Interbancário - DI e a taxa do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. [...]. 

6. Ou seja, urge que sejam adotadas medidas que incentivem o efetivo surgimento de 
um mercado de financiamento privado de longo prazo, incentivo este que não deve 
estar focado apenas no barateamento ou no fomento a novas emissões, mas também 
no desenvolvimento do mercado secundário de negociação de tais títulos. Pois, tão 
importante quanto a atratividade do mercado primário em termos de rentabilidade 
esperada e de segurança nas negociações é a factibilidade de eventual venda dos 
títulos adquiridos no mercado secundário, ou mesmo a possibilidade de 
acompanhamento da precificação de tais títulos; o que também requer a concretização 
de operações de compra e venda no mercado secundário. 

7. Nesse sentido, esta Medida Provisória apresenta um conjunto de medidas que, 
complementadas por aquelas já adotadas ou em vias de serem adotadas pelo BNDES, 
pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, pelo Banco Central do Brasil - BACEN e 
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, criará as bases para viabilizarmos o 
efetivo surgimento de um mercado de financiamento privado de longo prazo. 
[...] 
(Destacou-se) 

 

  Em 2014, mencione-se a introdução, por meio da Lei nº 13.043/2014, de norma de 

isenção do IR em relação ao ganho auferido na alienação, no ambiente de bolsa, de ações 

emitidas por empresas de pequeno e médio portes. A Lei nº 13.043/2014 resultou da conversão 
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da Medida Provisória nº 651/2014 e dentre os seus objetivos, de acordo com as suas Exposições 

de Motivos712, estão abrangidos:  

a) a dinamização do mercado de capitais brasileiro, “[...] importante fonte de 

financiamento ao investimento de longo prazo e vital para o desenvolvimento e o 

crescimento econômico do País [...]” (2014, p. 1);  

b) a capitalização de empresas pequenas e médias, produzindo efeitos positivos sobre a 

atividade econômica e o nível de emprego, para além da arrecadação de outros tributos;  

c) a ampliação do número de sociedades anônimas com ações negociadas em ambiente de 

bolsa de valores;  

d) a criação de condições mais atrativas para aquisição de ações, ampliando a base de 

investidores. 

 Diante do exposto, é possível apresentar algumas conclusões parciais.  

  Na origem, os vetores orientadores dos mercados financeiro e de capitais 

dialogavam de forma mais alinhada com os vetores orientadores da tributação, com vistas 

à capitalização da macroempresa privada nacional, via bolsa de valores. 

  Atualmente, tanto a regulamentação do mercado de capitais, como a disciplina jurídica 

da tributação em tal mercado estão orientadas de forma sintonizada para (i) a ampliação da 

base de investidores pessoa física residentes do Brasil, assim como para (ii) a indução do 

financiamento empresarial de longo prazo. O objetivo último presente nessas normas jurídicas 

consiste no crescimento econômico nacional, preferencialmente com recursos obtidos junto à 

poupança popular e redução da presença de recursos estatais para o financiamento da atividade 

empresarial. 

 Especificamente em relação ao mercado de capitais, de especial interesse para esta 

dissertação, é possível identificar ao longo das últimas décadas um movimento de reorientação 

dos propósitos das normas jurídicas de forma mais célere e significativa, se contrapostos com 

os da tributação no mercado financeiro (sentido lato).  

                                                 

 
712 EMI nº 93/MF/MDIC/MP, de 24 de junho de 2014. 
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De outra forma, é possível asseverar que a regulamentação do mercado de valores 

mobiliários pela CVM caminha a passos muito mais acelerados e sintonizados em relação 

aos novos arranjos jurídico-negociais, assim como na busca de democratização do acesso 

ao mercado para emissores de menor porte – ainda que tais objetivos estejam distantes de terem 

sido alcançados –, se comparada com a evolução da tributação aplicável a tal mercado.  

  Isso não significa que a tributação no mercado financeiro permaneceu estanque. 

Evoluções ocorreram como, por exemplo, em relação ao estímulo para a abertura de capital de 

pequenas e médias empresas do mercado de acesso, por meio da Lei nº 13.043/2014. Cite-se, 

ainda, naquele mesmo contexto, o aprendizado dos gestores de políticas públicas, com base nas 

experiências do passado.  

Conforme constou da Exposição de Motivos EMI nº 93/MF/MDIC/MP, de 24 de junho 

de 2014 (2014, p. 6), que deu base àquela Lei: “[...] comparativamente a propostas alternativas, 

[a proposta veiculada por meio da EM] não prevê a concessão de créditos tributários para as 

empresas emissoras, reduzindo potencial incentivo ao surgimento de risco moral713”. Uma 

hipótese para tal opção daqueles gestores de políticas públicas é no sentido de que houve 

aprendizado em relação à experiência com a concessão de estímulos excessivos para a formação 

de um mercado de capitais, como foi observado no período compreendido na primeira fase do 

PAEG, que culminou na crise do mercado de capitais brasileiros, de 1971. 

  Entretanto, sem prejuízo em relação a tais avanços, é possível diagnosticar que os 

estímulos tributários ainda estão direcionados significativamente para empresas maduras e 

robustas o suficiente para se organizarem como companhia de capital aberto. 

 De fato, o estímulo ao investimento empresarial por meio do mercado acionário 

apresenta-se de grande relevância para o sistema econômico – assim como coerente e 

consistente em relação ao propósito compartilhado com o sistema jurídico de promoção do 

desenvolvimento nacional.  

                                                 

 
713 O “risco moral” (moral hazard) “[...] surge, historicamente, da análise das relações entre seguradores e 

segurados. Isso porque se pode, nos contratos de seguro, verificar que, por estarem resguardados, os segurados 
tendem a reduzir seus cuidados normais em relação ao interesse protegido. [...].” (YAZBEK, 2009, p. 40). 
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  Entretanto, na medida em que não são identificados estímulos tributários efetivos para 

o desenvolvimento de negócios menores, conclui-se que os estímulos tributários não estão 

perfeitamente alinhados com os estímulos ao mercado de capitais. 

 Em síntese bastante objetiva, o tratamento tributário atualmente dispensado para as 

operações financeiras foi sistematizado e consolidado na década de 1990, no início do Plano 

Real, durante o processo de estabilização da economia e da queda das taxas de juros. 

Posteriormente, foi reformado em 2004, em um momento de maior liquidez e aquecimento do 

mercado de capitais.  

  Ocorre que o retrato do mercado financeiro em 2018 tem traços distintos daquele 

utilizado como referência pelo legislador tributário no momento da concepção do mecanismo 

de tributação de tal mercado. Entretanto, aquela sistemática de tributação dos ganhos e 

rendimentos nos mercados financeiro e de capitais continua vigente. No atual cenário, pós-crise 

financeira internacional de 2008, há a busca da dinamização da atividade econômica, após a 

sua forte retração. É possível observar, ainda, (i) uma nova orientação do mercado, no contexto 

de uma sociedade do conhecimento, fortemente calcada em intangíveis; com (ii) novos arranjos 

jurídicos e negociais, assim como (iii) o desenvolvimento de novos instrumentos financeiros. 

  Nesse contexto, o primeiro ponto de crítica em relação à tributação pelo IR nos 

mercados financeiro e de capitais consiste na disparidade de critérios. Registre-se que não foi 

identificada forte dissonância na literatura econômico-financeira, tampouco aplicável ao 

Direito dos Valores Mobiliários, quanto ao conceito de investimento em renda fixa e renda 

variável. Entretanto, os conceitos adotados para fins tributários são demasiadamente restritos 

e distantes, quanto à sua amplitude, em relação àqueles difundidos nos campos do 

conhecimento correlacionados. De outra forma, é possível afirmar que os conceitos de renda 

fixa e de renda variável, sob o aspecto econômico-financeiro e dos demais campos de estudo 

correlacionados, não dialogam com os conceitos tributários, a despeito do disposto no art. 51 

da Lei nº 7.450/1985. 

  Outro aspecto relacionado à disparidade de critérios diz respeito à evolução do 

ambiente de negociação de valores mobiliários. O sistema tributário e a RFB ainda 

permanecem apegados a antigas concepções de bolsa como “ambiente de negociação em local 

físico definido, com sistema de negociação eletrônico (ou viva-voz) e regras adequadas à 
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realização de operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários”714, o que revela 

visão bastante estreita dos mercados regulamentados pela CVM, defasada em relação ao 

significativo desenvolvimento de tais ambientes de negociação, fortemente impulsionados por 

soluções de base tecnológica. Em linha com o posicionamento de Tathiane dos Santos Piscitelli 

(2018, p. 1): “[...] o direito tributário deve andar ao lado da evolução tecnológica e social e não 

servir de empecilho a ela”. 

 O segundo ponto de crítica é no sentido de que o sistema tributário ficou estagnado 

quanto à indução da alocação da poupança popular no investimento em companhias com 

ações negociadas no mercado de bolsa e assemelhadas, não evoluindo no sentido de 

democratização de acesso ao capital para negócios de menor porte.  

  Isso porque o tratamento tributário diferenciado para o “mercado de renda variável” 

ainda está fortemente direcionado para empresas maduras e desenvolvidas o suficiente para se 

organizarem sob a forma de sociedade por ações de capital aberto e suportarem os custos para 

acessar o mercado de capitais tradicional. 

 Não obstante a formação de um mercado de capital empreendedor (venture capital), as 

normas jurídicas tributárias relativas ao IR permanecem como indutoras de investimento em 

ações negociadas em bolsa emitidas por grandes companhias privadas nacionais.  No entanto, 

recaem sobre os novos arranjos jurídico-negociais – decorrentes, por exemplo, das 

necessidades do mercado de capital empreendedor, que fortemente adota instrumentos 

financeiros híbridos –, ainda que possuam características de renda variável, sob o enfoque 

econômico-financeiro. Isso porque, enquanto não houver a “coroação” da operação com 

                                                 

 
714 Conforme resposta à Pergunta 668 do Perguntas e Respostas IRPF 2018. Desde 2009, houve a extinção do 

pregão viva-voz no ambiente antiga BM&F. As negociações em ambiente de bolsa passaram a ser realizadas 
única e exclusivamente por meio de sistemas eletrônicos (CVM, 2014a, p. 292). Logo, não há que se presumir a 
existência de “local físico definido”.  Não se deve olvidar, ainda, que de acordo com a ICVM 461, o mercado de 
balcão organizado, assim como o mercado de bolsa – ambos, atualmente providos pela B3 –, têm como 
características a presença de “entidade administradora” (autorreguladora; art. 9º da ICVM 461), que institui regras 
de organização e funcionamento dos seus respectivos mercados (art. 15 da ICVM 461). Contam, ainda, com o 
funcionamento regular de “sistemas centralizados e multilaterais de negociação”, sendo considerado “sistema 
centralizado e multilateral” aquele em que todas as ofertas relativas a um mesmo valor mobiliário são 
direcionadas a um mesmo canal de negociação, ficando expostas à aceitação e concorrência por todas as partes 
autorizadas a negociar no sistema (parágrafo único do art. 65 da ICVM 461).  
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o IPO da investida, os rendimentos gerados não receberão o tratamento dispensado pela 

legislação do IR às operações financeiras de renda variável. 

 Observe-se que ainda que exista isenção para o investidor em renda fixa privada em 

determinados setores eleitos como estratégicos – e, nessa oportunidade, não nos 

aprofundaremos acerca da adequação da política econômica em eleger tais setores como 

estratégicos715  –, os emissores habilitados a emitir instrumentos incentivados são, 

preponderantemente716, sociedades organizadas sob a forma de sociedade por ações (ex.: 

debêntures incentivadas), sendo determinados instrumentos muito difundidos de emissão 

exclusiva de instituições financeiras (ex.: LCI, LCA). Esta constatação reforça a conclusão 

parcial no sentido de que, em relação aos emissores de menor porte, além de menos 

instrumentos jurídicos disponíveis para a captação de recursos, há escassez de estímulos 

tributários – esses últimos, a despeito dos esforços para a reconfiguração do mercado de 

capitais local –, que ainda estão direcionados para emissores de maior porte e maturidade. 

 Outro aspecto que merece ser comentado consiste no vetor risco como elemento 

diferenciador para distintos tratamentos tributários pela legislação do IR, em relação aos 

mercados de renda fixa e renda variável. Em um cenário no qual a tributação não é neutra717, o 

risco se afigura como fator relevante para uma tomada de decisão de investimento racional. 

Levando em conta o direito posto no Brasil, assim como uma percepção realista e conectada 

com a realidade, entende-se acertado o diagnóstico de João Victor Guedes Santos (2011, p. 89-

90) no sentido de que  

 

[...] caso o instrumento tributário não seja utilizado de forma a prestigiar a renda 
variável em detrimento da renda fixa (análise inter-sistêmica [= renda fixa x renda 
variável]), não se conseguirá maciça atração de recursos ao mercado de capitais718, 

                                                 

 
715 Sugere-se a investigação acerca da adequação dos propósitos eleitos em futuras pesquisas. 
716 A CPR, por exemplo, é título de crédito do mercado financeiro de renda fixa passível de emissão por produtor 

rural – pessoa física ou jurídica – e suas associações, inclusive cooperativas (art. 2º, da Lei nº 8.929/1994). 
717 “[...] [A] teoria da tributação ótima trata da caracterização da melhor estrutura tributária em um mundo onde 

tributos lump sum [– isto é, de montante fixo –] não são factíveis. Portanto, o termo ‘ótimo’ nessa teoria deve ser 
entendido como um ótimo de segundo melhor, ou seja, o melhor resultado possível dado que impostos distorcivos 
devem ser inevitavelmente utilizados em razão da impossibilidade de se recorrer a impostos lump sum. Isso 
significa que a teoria da tributação ótima deve estar inerentemente preocupada com questões de equidade e 
eficiência, simultaneamente.” (SIQUEIRA; NOGUEIRA; BARBOSA, 2004, p. 175). 

718 Sugere-se que o “mercado de capitais” é empregado no sentido de “mercado de capital de risco” e/ou “mercado 
de renda variável”. 
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porquanto ainda que os retornos financeiros brutos esperados sejam mais elevados 
que os de renda fixa, o risco passa a ser fator mais predominante na análise do 
investidor, notadamente a pessoa física. [...]. 

 

  O vetor risco, nessa linha de raciocínio, destaca-se como desestímulo para a alocação 

da poupança popular preferencialmente no mercado de bolsa. Nesta situação, o investidor está 

sujeito a maior risco de perda do capital investido e incerteza quanto ao retorno do investimento, 

se contraposto ao investimento em renda fixa, no qual há previsão de retorno do capital 

investido e de remuneração por meio de juros, cuja obrigação de pagamento não tem como 

condição jurídica o êxito da atividade empresarial. Historicamente, em um país como altas taxas 

de juros719 o investimento em renda fixa torna-se bastante atrativo, motivo pelo qual entende-

se justificável a opção pelo estímulo tributário em relação ao investimento em de longo prazo 

nas companhias nacionais, por meio do mercado de bolsa, se contraposto ao mercado de renda 

fixa – assim como o desestímulo ao investimento especulativo em bolsa, por meio da aplicação 

de alíquotas mais gravosas para as operações de day-trade.  

 Entretanto, gradativamente foram sendo introduzidos estímulos a vários investimentos 

em renda fixa, cujos instrumentos visam a canalizar recursos para setores estratégicos, a 

despeito do valor dos rendimentos auferidos. Agregue-se, ainda, o fato de que determinados 

instrumentos de renda fixa – v.g., as LCI e as LCA –, além do estímulo tributário (isenção), 

gozam adicionalmente de garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Esta garantia 

assegura ao investidor os créditos representados por meio de tais instrumentos financeiros, em 

caso de intervenção ou liquidação pelo Bacen da instituição ou conglomerado financeiro 

emissor do título720.  

  Nesse contexto, de coexistência entre vários estímulos aplicáveis a investimento em 

renda fixa e o estímulo ao investimento em renda variável, em determinados ambientes de 

negociação, sugere que o vetor risco vem gradualmente perdendo a sua força de elemento 

                                                 

 
719 Conforme mencionado no início da presente dissertação, o atual cenário é de queda das taxas de juros. 
720 Observados os limites e regras de garantia estabelecidos na Resolução CMN n° 4.222, de 23 de maio de 2013. 

Para informações complementares, ver também o sítio do FGC na Internet: <https://www.fgc.org.br/>. Acesso 
em: 21 set. 2018. 
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distintivo para o delineamento dos estímulos – tributários e não tributários –, nos 

mercados financeiro e de capitais. 

  Em suma, é possível afirmar que em razão do descasamento de critérios, desatualização 

da tributação em relação à evolução da regulamentação e à perda da força do vetor risco, a 

ordenação do corpo jurídico não se apresenta como ideal. Não há, portanto, um diálogo 

adequado entre a atual orientação das normas jurídicas aplicáveis ao mercado de capitais e a 

tributação a ele aplicável. 

  A incompatibilidade entre o tratamento regulatório e o tratamento tributário é um 

problema relevante, na medida em que gera distorções não desejadas e pode impactar 

negativamente o desenvolvimento econômico-social nacional.  

  Considerando que os mercados evoluíram e os propósitos foram alterados, não há 

sentido em conservar os vetores originais no âmbito tributário. A manutenção da tributação pelo 

IR, aplicável aos mercados financeiro e de capitais, não se revela plenamente eficiente, por 

restringir o estímulo à produção apenas por parte de grandes empresas, sufocando o 

desenvolvimento, a inovação e o potencial de geração de novas riquezas por parte de 

negócios de menor porte.  

  Ressalte-se, ainda, que o desincentivo à atividade produtiva tem impacto negativo para 

a geração de novas riquezas e crescimento consistente da base arrecadatória.  

  Em uma análise mais ampla sugere-se, ainda, que a tributação não deve favorecer a 

circulação do capital em uma quantidade mais restrita de agentes econômicos, o que pode 

favorecer a concentração do capital e das rendas junto aos grandes – e tradicionais – 

participantes do mercado. A democratização do acesso ao capital produtivo tem o potencial de 

contribuir para o crescimento nacional, melhor atendendo a fatores de eficiência e equidade. 

  Ao final, pondere-se ainda, que, para a devida gestão do gasto público – seja ele, por 

exemplo, por meio de renúncias tributárias ou concessão de recursos financeiros de forma 

subsidiada – é recomendável periódica avaliação se os propósitos almejados permanecerem 

inalterados. Assim, com base nos resultados obtidos, avalia-se a eficiência dos instrumentos em 
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relação aos fins desejados; para que, se necessário, sejam efetuados ajustes quanto às políticas 

e ao arcabouço normativo721.  

 

b) Correlacionando a regulação e o tratamento tributário dispensado ao 

crowdfunding de investimento  

 

  Recapitulando algumas conclusões parciais deste trabalho, é desejável o estímulo a 

mecanismos que viabilizam o financiamento de pequenos e médios negócios, que têm o 

potencial de contribuir para o desenvolvimento econômico-social brasileiro, por meio da 

produção de novas riquezas e redução da concentração do acesso a tais riquezas.  

  Estímulos a pequenos e médios negócios são desejáveis, especialmente no contexto 

doméstico de (i) dificuldade de acesso ao capital por parte de negócios de menor porte; de (ii) 

carência de instrumentos jurídicos mais adequados às necessidades de captação de recursos 

pelas empresas de menor porte, no geral organizados sob a forma de sociedades limitadas; e de 

(iii) necessidade de incentivos à inovação. Agreguem-se a tais fatores, a almejada redução (iv) 

da concentração do capital e das rendas; e (v) dos níveis de desigualdade na sociedade722. 

  No atual estágio regulatório, as negociações primárias do crowdfunding de investimento 

ocorrem exclusivamente no âmbito da plataforma, de modo que: 

a) as operações financeiras com valores mobiliários do crowdfunding estão na esfera 

de incidência do IO/TVM, mas, na prática, o efeito de tal incidência é neutro para o 

investidor, na medida em que estão sujeitas à alíquota zero do imposto; e 

                                                 

 
721 Nessa linha: MATTOS FILHO, 1972, apud. SANTOS, 2011, p. 193. ANDRADE, 2016, p. 1-6. 
722 Werner Baer (2015, posições 4963-4964, grifou-se), ao tratar especificamente dos obstáculos institucionais 

para o desenvolvimento econômico brasileiro na segunda década do século XXI, com base em amplo 
levantamento institucional, diagnostica que: “[...] o Brasil precisa tratar de algumas mudanças estruturais básicas 
para atingir um nível de crescimento sustentável com equidade. Esse fato foi sucintamente citado por Marcos 
Mendes [(2014, p. 78)], cuja opinião é de que atrás do lento crescimento econômico encontra-se um conflito 
social dentro de uma sociedade desigual na qual vários grupos pressionam o Estado por diferentes políticas, 
enquanto o Estado tenta acomodar esse conflito ‘fazendo uma redistribuição para quase todos os grupos, com 
efeitos danosos ao crescimento econômico potencial’.” 



265 

b) os rendimentos auferidos estão na esfera de incidência do IR. No entanto, na 

hipótese de os rendimentos serem provenientes de: 

-  ações e distribuídos sob a forma de dividendos, são isentos do IR;  

-  outros valores mobiliários (notas promissórias comerciais, debêntures e 

CIC), de acordo com as normas jurídicas incidentes, estarão sujeitos à 

tributação pelo IRFonte, na sistemática aplicável ao mercado de renda fixa, 

a despeito dos efeitos econômico-financeiros do investimento não 

corresponder, necessariamente, ao de um investimento em renda fixa; 

c) na medida em que, de acordo com a regulamentação da CVM, é vedada a negociação 

secundária dos valores mobiliários do crowdfunding de investimento em plataforma, 

resta afastada a possibilidade de aferição de ganho ou perda do capital investido em 

razão da alienação do valor mobiliário em tal ambiente.  

-  de acordo com a legislação do IR em vigor, na hipótese de alteração da 

regulamentação da CVM, passando a ser admitida a negociação secundária 

em plataforma, cujo ganho auferido estaria sujeito à tributação aplicável ao 

mercado de renda fixa, tendo em vista que o ambiente de plataforma não se 

caracteriza como ambiente de bolsa ou assemelhadas, a despeito dos efeitos 

econômico-financeiros do investimento ou das características do valor 

mobiliários. 

 Em que pese o mercado de crowdfunding de investimento ser de baixa liquidez, não há 

vedação quanto à negociação secundária dos instrumentos primariamente negociados no 

ambiente de plataforma. Entretanto, em tal situação, a negociação secundária dar-se-á de 

maneira bilateral privada, fora do mercado financeiro (lato sensu). Em tal contexto: 

a) a operação estaria fora da esfera de incidência do IOF, tanto na sua modalidade: 

-  IO/TVM, na medida em que não se trataria mais de um valor mobiliário, mas 

de um título de crédito (debênture, CIC ou nota promissória) ou, ainda, de 

um instrumento de participação societária (ação); 

-  IO/Crédito, a despeito de o negócio originário corresponder a um mútuo. 

Isso porque, na negociação secundária, não haveria a concessão de novos 

créditos, não se materializando a hipótese de incidência do imposto sobre o 

crédito. 

b) estão na esfera de incidência do IR: 
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-  os rendimentos auferidos, sendo aplicável o mesmo tratamento descrito no 

parágrafo precedente – isto é, isenção para os rendimentos distribuídos sob 

a forma de dividendos e tributação como renda fixa para os rendimentos 

distribuídos por instrumentos de mútuo; 

-  os ganhos auferidos com a alienação do título de crédito ou da participação 

societária, tributados pelo IR na sistemática de ganho de capital aplicável à 

alienação de bens de direitos fora do mercado financeiro; 

-  na medida em que os investimentos via crowdfunding tendem a ser 

de pequeno valor, é possível que os ganhos porventura auferidos 

venham a ser considerados isentos da incidência do IR, caso 

inferiores a R$ 35 mil; 

-  na hipótese de o título deter características de contrato de 

participação de investimento-anjo, a despeito do ambiente de 

negociação, tanto os ganhos, como os rendimentos estarão sujeitos à 

tributação como renda fixa, tendo em vista a aplicação de norma 

tributária específica. 

  Os ganhos e rendimentos auferidos por eventual investidor residual, recebem o 

tratamento descrito para as negociações secundárias.  

  Outras situações específicas – tais como as relacionadas ao investimento por meio de 

veículo organizado sob a forma de SCP e a conversão do instrumento híbrido – são tratadas na 

Seção 11 dessa dissertação. 

 Em linha com tais objetivos, a opção regulatória adotada pela CVM em relação ao 

crowdfunding de investimento concedeu amplos descontos regulatórios, com o objetivo de 

viabilizar o acesso ao mercado de capitais para sociedades empresárias de pequeno porte, com 

receita bruta anual de até R$ 10 milhões723. 

  No âmbito jurídico-tributário, não há tratamento jurídico específico para o 

crowdfunding de investimento – o que não é, a priori, um problema.  

                                                 

 
723 Sobre o tema, vide a Seção 8 dessa dissertação. 
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  Em um cenário hipotético, no qual o modelo de tributação dos ganhos e rendimentos 

provenientes dos mercados financeiro de capitais ocorre de forma neutra – v.g., sem o 

tratamento privilegiado para determinados mercados ou modalidades de investidores –, tal fator 

não se revela problemático. Na ótica interna, tributos de quantia fixa não gerariam distorções, 

na medida em que não influenciariam a decisão de investimento nos diferentes mercados locais. 

  Desse modo, ao situar a quest724ão em panorama mais amplo, levando-se em conta a 

alta mobilidade internacional de recursos, a depender das alíquotas aplicáveis, ainda que 

incidentes tributos de quantia fixa, o mercado de um determinado país poderia ser mais ou 

menos atraente ao capital, se comparado com outros países. 

  Entretanto, diante da realidade doméstica tal como se apresenta – na qual o investidor 

pessoa física é (i) estimulado ao investimento em renda variável em companhias maduras no 

mercado de bolsa, assim como em determinados instrumentos renda fixa, e (ii) os rendimentos 

provenientes do capital empreendedor junto a sociedades empresárias de pequeno porte, mesmo 

quando aleatórios, são predominantemente725 tributados como renda fixa – o instrumento 

tributário pode desincentivar o investimento que o instrumento regulatório pretende 

fomentar. Agregue-se a isso a ausência de qualquer estímulo tributário para o investidor pessoa 

física associado ao fator risco, relevante para uma tomada de decisão de investimento e 

significativo, tratando-se das empresas investidas via crowdfunding.  

  De um lado, considera-se prudente que não haja um excesso de estímulos a uma 

determinada modalidade de investimento de risco. Por outro lado, dispensar os rendimentos 

aleatórios provenientes em capital empreendedor por meio do crowdfunding de investimento, 

assim como por meio de contrato de participação, o mesmo tratamento aplicável aos 

rendimentos obtidos no mercado de renda fixa, revela-se inadequado. Isso porque esse novo 

mercado, considerado carente de recursos e com potencial para contribuir para um crescimento 

econômico alinhado a pressupostos de equidade, poderá ter o seu desenvolvimento sufocado, 

dado que os tributos afetam decisões de investimento.  

                                                 

 

724 Conforme registra Andrea Lemgruber (2004, p. 212): “[...] uma das consequências da competição tributária em 
sido a redução de impostos sobre o capital financeiro em todo o mundo”. Sem prejuízo da relevância da discussão 
acerca da competição tributária internacional por recursos financeiros, o tema não será aprofundado nessa 
oportunidade, para evitar o distanciamento em demasia acerca do nosso objeto de investigação. 
725 Excetuados os dividendos distribuídos aos titulares de ações preferenciais. 
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 Por outro lado, o crowdfunding de investimento recebeu amplos e evidentes descontos 

regulatórios, mas nenhum estímulo tributário em um mercado em que determinadas 

modalidades de investimento são fortemente induzidas. As normas jurídicas aplicáveis – de 

natureza regulatória e tributária estão desalinhadas – ou, ainda, não são coesas –, de sorte que, 

em uma análise racional, os esforços regulatórios poderão não ser plenamente atingidos, em 

razão do descompasso do tratamento tributário, em relação ao retorno do investimento. 

 De outra forma, há descasamento em relação à regulamentação do mercado de capitais 

e às normas tributárias incidentes quanto à absorção de novos arranjos jurídico-negociais e 

instrumentos do crowdfunding de investimento. A ICVM 588 é flexível em relação aos 

instrumentos ofertados tratando expressamente, inclusive, dos “títulos representativos de 

dívidas conversíveis”. As normas jurídicas relativas ao IR no mercado de capitais, por sua vez, 

permanecem atreladas a pressupostos “binários”, não levando em conta, efetivamente para fins 

tributários, os efeitos econômico-financeiros dos investimentos, com o objetivo último de 

obtenção de remuneração de renda variável. 

  Vale lembrar ainda da introdução dos sindicatos de investimento participativo no 

sistema jurídico pela CVM, a fim de contribuir para a redução da assimetria de informações, e 

para uma tomada de decisão de investimento fundamentada. Entretanto, as normas tributárias 

incidentes desincentivam o modelo prevalente no mercado, de organização do veículo de 

investimento, sob a forma de SCP. Isso ocorre por força da equiparação de tal arranjo de 

investimento a uma pessoa jurídica, o que impacta negativamente no retorno do investimento, 

além de ser capaz de desestimular o uso do mecanismo. 

  Tendo como pressuposto que a tributação gera distorções por influenciar o 

comportamento dos agentes econômicos, é possível recuperar uma das questões centrais que 

orienta este trabalho e traduz o problema de pesquisa: a tributação do investimento via 

crowdfunding de investimento é coerente com as medidas de incentivo ao investimento em 

capital produtivo? 

  Em análise estrita da legislação tributária efetivamente aplicável ao mercado financeiro, 

é possível extrair que o vetor orientador da tributação do IR no mercado financeiro está 

direcionado para a alocação da poupança popular no investimento de longo prazo, em grandes 

empresas privadas nacionais.  
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Sob o enfoque da legislação do IR, aplicável sobre os ganhos e rendimentos 

provenientes do mercado financeiro, o perfil das empresas cuja capitalização é fomentada 

guarda correspondência com o das empresas alvo de capitalização, quando do estabelecimento 

das bases institucionais do sistema financeiro nacional, em 1964. Sob este prisma, poder-se-ia 

inferir que não haveria incoerência e inconsistência ao tributar de forma mais gravosa a 

alocação de capital produtivo em médios e pequenos negócios, de sorte que a tributação do 

investimento via crowdfunding de investimento seria coerente, como orientam as normas 

jurídicas tributárias em vigor. 

  Entretanto, tal entendimento não parece ser o mais adequado. Isso porque a Constituição 

Federal, de 1988, recebeu nova orientação, por meio da redefinição de seus princípios, 

relacionados à eficiência e à equidade. Desta forma, um corpo orgânico de normas jurídicas 

incidentes sobre os mercados financeiro e de capitais deve ser harmônico na busca do 

desenvolvimento nacional, mas também deve estar associado a determinados critérios 

constitucionais, tais como a livre iniciativa, assim como a justiça social, tendo sido 

expressamente ressaltado o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte nacionais.  

  Sob esta outra linha interpretativa – que parece ser a mais adequada sob o ponto de vista 

hermenêutico e melhor conectada com a realidade – a tributação do investimento via 

crowdfunding de investimento não é coerente com as medidas de incentivo ao investimento em 

capital produtivo, na medida em que as normas jurídicas tributárias infraconstitucionais não 

alcançam o estímulo à canalização de recursos às empresas nacionais de menor porte. 

 Recorde-se que a hipótese de pesquisa, que norteou a busca de solução as problemas de 

pesquisa, é a seguinte: tendo-se em vista que o crowdfunding de investimento representa 

instrumento de captação de capital empreendedor, o mais coerente, em relação ao vetor 

orientador da tributação nos mercados financeiro e de capitais, seria dispensar aos ganhos e 

rendimentos obtidos pelo investidor o mesmo tratamento jurídico-tributário conferido aos 

investidores em aplicações financeiras de renda variável. 

  Na prática, as características econômico-financeiras de determinado investimento, que 

permitem a sua classificação como renda fixa ou variável, não guardam perfeita identidade 

quanto aos critérios classificatórios para fins tributários pela legislação do IR. 

  De acordo com o exposto, ainda que os valores mobiliários tenham como objetivo 

último a captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de atividade empreendedora, 
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mesmo quando os rendimentos distribuídos estão sujeitos à álea, não há aplicação do tratamento 

jurídico-tributário conferido aos investidores no mercado de renda variável, salvo quando o 

instrumento negociado for ações. Dessa forma, a hipótese, compreendida como uma solução 

provável ou possível para os problemas de pesquisa, não se confirmou.  
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13 UMA PROPOSTA PARA A TRIBUTAÇÃO DOS GANHOS E DOS RENDIMENTOS 

DECORRENTES DO INVESTIMENTO VIA CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO 

 

 Na presente Seção 13, são assumidos como pressupostos que (i) há a opção pela não 

neutralidade pelo sistema brasileiro de tributação pelo IR, em relação aos investimentos em 

renda fixa e variável; e que, (ii) dadas as características do mercado de crowdfunding de 

investimento brasileiro, anteriormente delimitadas na Parte 1 dessa dissertação, os participantes 

do mercado serão sempre residentes ou domiciliados no Brasil. Por esta razão, não se discorrerá 

acerca do atual cenário de mobilidade financeira e competição tributária internacional para a 

atração de capitais. 

  Acrescente-se, ainda, que para evitar um afastamento demasiado do objeto de 

investigação, sem prejuízo da relevância dos temas, não será tratado nessa dissertação: 

a) acerca de qual(is) materialidade(s) idealmente deverá(ão) recair a incidência 

tributária: a renda, o patrimônio, o consumo e/ou as transações financeiras726; e 

b) da discussão acerca do tratamento tributário ideal dos dividendos, considerando o 

seu impacto nos níveis de investimento e de desigualdade727. 

  A alternativa considerada ideal consiste em conferir maior flexibilidade ao sistema 

de tributação pelo IR das operações financeiras cursadas no mercado financeiro (sentido 

lato), de sorte a melhor acomodar a evolução dos mercados, sem atribuir-lhe uma feição 

extremadamente dual e simplista (renda fixa x renda variável). 

  Aventa-se como possibilidade o estímulo ao investimento com efeitos econômicos de 

aporte de capital, com distribuição de rendimentos atrelados ao êxito do negócio – ora 

compreendido como investimento em equity –, a despeito do porte da empresa investida. 

Dessa forma, o estímulo não seria direcionado preferencialmente ao investimento em ações, 

por meio da negociação apenas de ações emitidas por grandes companhias privadas nacionais, 

                                                 

 
726 Sobre o tema, vide: AVI-YONAH, 2006-2207, p. 1-25. SILVEIRA, 2009, p. 299-363. 
727 Para uma visão acerca da tributação dos dividendos no Brasil, ver: GOBETTI; ORAIR, 2016, p. 10-35. 
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no ambiente de bolsas e assemelhadas, mas do investimento dos negócios jurídicos, com efeitos 

de aporte de capital ou a ele assemelhados. 

 O aspecto positivo de tal modelo consiste no estabelecimento de um mecanismo 

tributário melhor conectado com a realidade do mercado – carente de instrumentos financeiros 

e estímulos adequados – e mais apropriado à canalização de capital produtivo para pequenos e 

médios negócios, sem limitar a produção de novas riquezas e o desenvolvimento 

socioeconômico.  

 Nessa linha de raciocínio, o investimento em equity – inclusive por meio do 

crowdfunding de investimento e dos contratos de participação de investimento-anjo – tem o 

potencial de alavancar negócios de todos os portes, gerar empregos, ampliar a base tributária 

de forma consistente, etc.   

  Um ponto a ser defrontado é o relacionado à praticabilidade728, na medida em que que 

um sistema mais flexível poderá apresentar maiores desafios para a fiscalização tributária. 

Entretanto, entende-se que medidas em prol da praticabilidade devem ser razoáveis729 e não se 

sobreporem em relação a mecanismos que podem contribuir para o crescimento econômico com 

melhores níveis de equidade. O tema é desafiador, mas o aprofundamento das pesquisas acerca 

da questão, assim como o desenvolvimento de mecanismos de base tecnológica, podem 

contribuir para o endereçamento de soluções. 

  Outro aspecto a ser aprofundado em pesquisas futuras são os potenciais efeitos do 

estímulo ao investimento em equity, ao invés do investimento no mercado de bolsa e 

assemelhadas, tanto sob o aspecto dos objetivos almejados, como em relação aos efeitos 

                                                 

 
728 Conforme Regina Helena Costa (2007, p. 53): “[...] [A] praticabilidade, também conhecida como praticidade, 

pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a 
viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico. Podemos afirmar, com fundamento nas lições da Teoria 
Geral do Direito, magistralmente explanadas por Souto Maior Borges [(2001, p. 38)], que a praticabilidade é uma 
categoria lógico-jurídica, e não jurídico-positiva, na medida em que, em nosso entender, essa noção antecede o 
próprio Direito posto, correspondendo a exigência do senso comum.” 

729 De acordo, ainda, com Regina Helena Costa (2007, p. 130): “[...] [A] razoabilidade constitui parâmetro para a 
realização da praticabilidade. Se esta, em sua acepção jurídica, como anteriormente assinalado, traduz-se no 
conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico, tais técnicas hão de 
ser manejadas consoante critérios aceitáveis e justos aos olhos da coletividade. Desse modo, a praticabilidade 
autoriza a padronização de procedimentos, a desconsideração de peculiaridades pertinentes a situações 
individuais, com o intuito de tornar viável a execução da lei em massa, assim como de propiciar o adequado 
cumprimento das obrigações tributárias, a razoabilidade desponta, nesse âmbito, como diretriz de maior 
expressão, a nortear a atuação estatal na busca de equilíbrio nas opções efetuadas pelo legislador e pelo 
administrador público para atingimento daqueles fins.” 
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arrecadatórios no que se refere à tais renúncias tributárias. De outra forma, o estímulo fiscal 

adequado (e responsável) pode contribuir para o crescimento da economia e, por conseguinte, 

para um aumento sustentável da base arrecadatória. 

  Sugere-se que a produção de novas riquezas por novos participantes do mercado, assim 

como a dinamização sustentável do consumo, contribuiriam para uma ampliação consistente da 

base de arrecadação tributária. Tal opção seria mais estratégica do que sufocar o 

desenvolvimento de novos negócios, com potencial inovador. 

  Outro contra-argumento para o mecanismo de tratamento favorecido para os ganhos e 

rendimentos provenientes do investimento em equity está associado a questões de equidade.  

 A utilização do instrumento tributário, com o intuito de democratizar o acesso ao capital 

para negócios em geral, é medida justificável e alinhada ao propósito de crescimento econômico 

sustentável, atrelado ao objetivo de justiça social, dada a possibilidade de ampliação do nível 

de riquezas e da redução da sua concentração, com o incremento do “fluxo circular da renda”730. 

 Idealmente não é aventada a simples introdução de mais um instrumento de indução no 

sistema tributário, mas a avaliação quanto aos potenciais impactos de tal instrumento, assim 

como a revisão dos critérios e estímulos atualmente vigentes, com vistas à dinamização do 

investimento, em especial no mercado de capitais.  

                                                 

 
730 Destaque-se o excerto bastante didático acerca do “fluxo circular da renda”: “A ciência econômica, pode-se 

dizer, preocupa-se com o estudo da alocação de recursos da economia. Esse assunto torna-se relevante devido à 
constatação de que os indivíduos têm necessidades e desejos ilimitados, enquanto os recursos disponíveis para 
atendê-los são escassos. De fato, se pensarmos nas economias modernas, os desejos de consumo das famílias 
estão em geral acima de sua capacidade econômica. Quando pensamos em países, é fácil perceber essa noção de 
escassez dos recursos. Afinal, o número de pessoas disponíveis para trabalhar e os recursos naturais, financeiros 
e tecnológicos existentes são limitados. O importante aqui é destacar que as decisões dos agentes econômicos 
(famílias, empresas e governo) que compõem esse sistema econômico moderno, embora individuais, estão 
interligadas e impactam o todo. De um lado, as famílias oferecem os insumos necessários para a produção das 
empresas, como o trabalho, o capital e os imóveis, em troca dos rendimentos do salário, juros, lucros e aluguéis, 
o que em conjunto formam a renda dessas famílias. Com essa renda, as famílias adquirem os produtos e serviços 
ofertados pelas empresas. O governo, por sua vez, recolhe impostos e taxas dessas famílias e empresas, e devolve 
para a sociedade em forma de projetos sociais ou serviços básicos não ofertados pelas empresas. [...].” (CVM, 
2014a, p. 28). 
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14 SÍNTESE E CONCLUSÕES PARCIAIS DAS PARTES 2 E 3 

 

 Considerando o conteúdo desenvolvido nas partes 2 e 3 do trabalho, de natureza 

preponderantemente tributária, são apresentadas as seguintes conclusões parciais: 

a) as operações financeiras de titularidade de pessoa física residente no Brasil, no 

âmbito dos mercados financeiro e de capitais brasileiro, estão na esfera de incidência 

do IR do IOF, na modalidade IO/TVM; 

b) as principais regras-matrizes de incidência tributária, que oneram operações 

realizadas no mercado doméstico de crowdfunding de investimento de pessoas 

físicas residentes no Brasil, constam dos quadros sinópticos que integram o 

Apêndice A, das Considerações Finais desta dissertação; 

c) as repercussões tributárias do investimento, por meio do crowdfunding de 

investimento de pessoas físicas residentes no Brasil, constam dos quadros sinópticos 

que integram o Apêndice B, das Considerações Finais desta dissertação; 

d) na origem, os vetores orientadores dos mercados financeiro e de capitais dialogavam 

de forma mais alinhada com os vetores orientadores da tributação, com vistas à 

capitalização da grande companhia privada nacional, via bolsa de valores;  

e) atualmente, tanto a regulamentação do mercado de capitais, como a da tributação 

em tal mercado estão orientadas de forma sintonizada para (i) a ampliação da base 

de investidores pessoa física residentes do Brasil, assim como para (i) a indução do 

financiamento empresarial de longo prazo; 

-  o objetivo último presente em tais normas jurídicas consiste no crescimento 

econômico nacional, preferencialmente com recursos obtidos junto à 

poupança popular e redução da presença de recursos estatais para o 

financiamento da atividade empresarial. 

f) os estímulos tributários, por meio da legislação do IR, ainda estão direcionados 

significativamente para empresas maduras e robustas o suficiente para se 

organizarem como companhia de capital aberto; 

g) em relação aos emissores de menor porte, além de menos instrumentos jurídicos 

disponíveis para a captação de recursos, há escassez de estímulos tributários – esses 

últimos, a despeito da evolução da configuração do mercado de capitais local, ainda 

estão direcionados para emissores de maior porte e maturidade; 
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h) o estímulo a mecanismos que viabilizam o financiamento de pequenos e médios 

negócios, têm o potencial de contribuir para o desenvolvimento econômico-social 

brasileiro, por meio da produção de novas riquezas e redução da concentração do 

acesso a tais riquezas; 

i) na medida em que não são identificados instrumentos indutores tributários efetivos 

para o desenvolvimento de negócios menores, conclui-se que os estímulos 

tributários não estão perfeitamente alinhados com os estímulos ao mercado de 

capitais; 

j) a regulamentação do mercado de valores mobiliários pela CVM caminha a passos 

muito mais acelerados e sintonizados em relação aos novos arranjos jurídico-

negociais, assim como na busca de democratização do acesso ao mercado para 

emissores de menor porte – ainda que tais objetivos estejam distantes de terem sido 

alcançados –, se comparada com a evolução da tributação aplicável a tal mercado; 

k) não há, portanto, um diálogo adequado entre a atual orientação das normas jurídicas 

aplicáveis ao mercado de capitais e à tributação a ele aplicável, em razão da: 

-  disparidade de critérios, v.g., em relação aos conceitos de renda fixa e renda 

variável e à evolução do ambiente de negociação de valores mobiliários; 

-  estagnação da legislação do IR, quanto à indução da alocação da poupança 

popular no investimento em companhias com ações negociadas no mercado 

de bolsa, não evoluindo no sentido de democratização de acesso ao capital 

para negócios de menor porte; 

-  da paulatina perda da força do vetor risco, como elemento distintivo para o 

delineamento dos estímulos tributários e não tributários nos mercados 

financeiro e de capitais; 

l) a incompatibilidade entre o tratamento regulatório e o tratamento tributário consiste 

em problema relevante, na medida em que gera distorções não desejadas e pode 

impactar negativamente o desenvolvimento econômico-social nacional; 

m) a manutenção da tributação pelo IR, aplicável aos mercados financeiro e de capitais, 

não é eficiente, por restringir o estímulo à produção apenas às grandes empresas, 

sufocando o desenvolvimento, a inovação e o potencial de geração de novas riquezas 

por parte de negócios de menor porte;  

n) o desincentivo à atividade produtiva tem impacto negativo para a geração de novas 

riquezas e crescimento consistente da base arrecadatória;  
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o) o modelo tributário, por restringir a circulação do capital em uma quantidade mais 

restrita de agentes econômicos, não se revela como ideal, na medida em que 

favorece a concentração do capital e das rendas junto aos grandes – e tradicionais – 

participantes do mercado;  

p) a democratização do acesso ao capital produtivo tem o potencial de contribuir para 

o crescimento nacional, melhor atendendo fatores de eficiência e equidade; 

q) o instrumento tributário pode desincentivar o investimento por meio do 

crowdfunding de valores mobiliários que a regulamentação da CVM pretende 

fomentar; 

r) o crowdfunding de investimento recebeu amplos e evidentes descontos regulatórios, 

mas nenhum estímulo tributário, em um mercado em que determinadas modalidades 

de investimento são fortemente induzidas;  

s) as normas jurídicas aplicáveis de natureza regulatória e tributária estão desalinhadas 

– ou, ainda, não são coesas –, de sorte que é possível aventar que, em uma análise 

racional, os esforços regulatórios poderão não ser plenamente atingidos em razão do 

descompasso do tratamento tributário, em relação ao retorno do investimento; 

t) para a devida gestão do gasto público é recomendável avaliar periodicamente se os 

propósitos almejados permanecem inalterados e, com base nos resultados obtidos, 

proceder avaliação em relação à eficiência dos instrumentos em relação aos fins 

desejados para que, se necessário, sejam efetuados ajustes normativos; 

u) os sindicatos de investimento participativo foram introduzidos no sistema jurídico 

pela CVM, para contribuir com a redução da assimetria de informações, e para uma 

tomada de decisão de investimento fundamentada;  

-  as normas tributárias incidentes desincentivam o modelo prevalente no 

mercado, de organização do veículo de investimento sob a forma de SCP, 

por força da equiparação de tal arranjo de investimento a uma pessoa 

jurídica, o que impacta negativamente o retorno do investimento e pode 

desestimular o uso do mecanismo; 

v) a despeito de os valores mobiliários do crowdfunding de investimento terem como 

objetivo último a captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de 

atividade empreendedora, mesmo quando os rendimentos distribuídos estão sujeitos 

à álea – salvo em se tratando de ações preferenciais – , não há aplicação do 

tratamento jurídico-tributário conferido aos investidores no mercado de renda 

variável, de sorte que a hipótese não se confirma na presente pesquisa; 
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w) uma proposta para a tributação dos ganhos e rendimentos do investimento, por meio 

do crowdfuding de investimento, consiste em conferir maior flexibilidade ao sistema 

de tributação pelo IR das operações financeiras cursadas no mercado financeiro 

(sentido lato), de maneira a melhor acomodar a evolução dos mercados, sem 

atribuir-lhe uma feição extremadamente dual e simplista (renda fixa x renda 

variável); 

-  em tal modelo, é idealizado o estímulo ao investimento com efeitos econômicos 

de aporte de capital com distribuição de rendimentos atrelados ao êxito do 

negócio – ora compreendido como investimento em equity –, 

independentemente do porte da empresa investida.  
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PARTE 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a análise e interpretação das normas jurídicas aplicáveis à prática jurídica-negocial 

investigada, serão identificadas a seguir as principais conclusões alcançadas ao longo do 

trabalho. 

  A primeira conclusão é no sentido de que há descompasso quanto aos vetores 

orientadores dos mercados financeiro e de capitais e a tributação.  

 Em um enfoque mais abrangente, constata-se que, na origem, os vetores orientadores 

dos mercados financeiro e de capitais dialogavam, de forma mais alinhada, com os vetores 

orientadores da tributação. O propósito estabelecido e compartilhado na década de 1960 era o 

de viabilizar o financiamento de longo prazo às grandes companhias privadas nacionais, com 

recursos captados em ambiente de bolsa junto ao público investidor local, a fim de reduzir a 

demanda de recursos estatais. 

  Nas últimas seis décadas o arcabouço normativo tem evoluído gradualmente, de forma 

orientada a democratizar o acesso ao mercado de capitais para empresas de menor porte e 

desenvolver uma base sustentável de investidores, mas ainda não é uma fonte relevante de 

recursos para a maioria das empresas.  

  Em relação ao mercado de capitais, verifica-se a coexistência de normas jurídicas 

concebidas em momento históricos diferentes, orientadas por propósitos distintos. Não 

obstante, a regulação do mercado de valores mobiliários pela CVM, caminha a passos muito 

mais acelerados e sintonizados em relação aos novos arranjos jurídico-negociais, assim como 

pela busca da democratização do acesso ao mercado para emissores de menor porte – ainda que 

esses objetivos estejam distantes de terem sido alcançados, se comparados com a evolução da 

tributação aplicável a tal mercado. 

  Atualmente, tanto a regulamentação, como a tributação do mercado de capitais, 

convergem de forma alinhada para (i) a ampliação da base de investidores pessoa física 

residentes no Brasil, assim como para (ii) a indução do financiamento empresarial de longo 

prazo.   
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  No que tange à tributação aplicável às operações no mercado de capitais – mais 

especificamente, relativa ao IR – há, preferencialmente, a indução da alocação de recursos 

oriundos da poupança popular no financiamento de longo prazo de sociedades por ações. Essas 

sociedades são consideradas maduras o suficiente para negociar as suas ações em bolsa, bem 

como em determinados investimentos de renda fixa, com recursos destinados à alocação em 

setores incentivados – quais sejam, agronegócio, infraestrutura, imobiliário, assim como 

pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

  Entretanto, é possível observar que a tributação aplicável – mais especificamente 

relativa ao IR – revela-se estagnada e desalinhada à regulação financeira, em sentido lato, sendo 

possível observar: 

a) a disparidade de critérios – v.g., em relação aos conceitos de renda fixa e renda 

variável e à evolução do ambiente de negociação de valores mobiliários; 

b) a indução da alocação da poupança popular, com foco bastante estrito ao 

investimento em companhias com ações negociadas no mercado de bolsa, sem 

reorientação no sentido de democratização de acesso ao capital para negócios de 

menor porte; e 

c) a perda gradual do vetor risco como elemento distintivo para o delineamento dos 

estímulos. 

  Ocorre que a busca do desenvolvimento econômico e social estritamente orientado para 

a canalização de recursos preponderantemente a grandes empresas pode restringir a criação de 

novas riquezas, assim como a distribuição do bem-estar social proporcionado por elas. Em 

outras palavras, o modelo tributário em análise favorece a circulação do capital em uma 

quantidade mais restrita de agentes econômicos, além de concentrar o capital e os seus 

rendimentos junto aos grandes – e tradicionais – participantes do mercado.  

  Incentivos mal alinhados ou mal delineados constituem um problema grave, na medida 

em que torna a intervenção estatal na economia ineficiente e irracional, gerando distorções não 

desejadas.  

 Para a devida ordenação de comportamentos por meio de normas jurídicas, é necessário 

que o corpo normativo seja claramente orientado, assim como coerente e coeso. O ideal seria a 

convergência da orientação entre dois vetores orientadores dos mercados financeiro (sentido 

lato) e da tributação, com vistas à democratização de acesso ao capital para a produção de novas 



280 

riquezas por parte de empreendedores, a despeito do seu porte. Assim, contribui-se para o 

desenvolvimento socioeconômico nacional, com distribuição do bem-estar social 

proporcionado por tais riquezas – e, em última análise, para o crescimento consistente da base 

arrecadatória tributária. 

 Em tal cenário ideal, destaque-se também a necessidade de (i) devida gestão do gasto 

público, com a (ii) periódica avaliação (ii.i) quanto à conservação dos propósitos almejados, 

com base nos resultados obtidos, assim como (ii.ii) em relação à eficiência dos instrumentos 

relacionados aos fins perseguidos; e, se necessário, de (iii) ajustes quanto às políticas e o 

arcabouço normativo. 

  A segunda conclusão é a de que o instrumento tributário pode desincentivar o 

investimento por meio do crowdfunding de valores mobiliários, fomentado pela CVM. 

  No Brasil, a captação de recursos via crowdfunding de investimento é considerada oferta 

pública de distribuição de valores mobiliários – operação típica de mercado de capitais, sujeita 

à regulamentação e fiscalização da CVM – e, de acordo com a regulamentação em vigor, será 

sempre primária. 

  No momento da elaboração desta dissertação, é considerada vedada a negociação 

secundária dos instrumentos financeiros em ambiente de plataforma. No entanto, é admitida 

negociação bilateral privada de tais instrumentos financeiros. 

 O crowdfunding de investimento representa um novo mercado de capital empreendedor 

– até então não explorado por participantes tradicionais –, com a missão de canalizar recursos 

para negócios de porte reduzido, no geral startups. 

 O crowdfunding de investimento não é uma panaceia, mas tem o potencial de contribuir 

para: 

a) o desenvolvimento social e econômico, especialmente relevante em um cenário 

doméstico de necessidade de incentivos à inovação, bem como de dificuldade de 

acesso ao capital por parte de pequenos e médios negócios; 

b) a democratização do acesso ao capital às sociedades empresárias de pequeno porte, 

por meio do mercado de valores mobiliários; e 

c) o estímulo a mecanismos que podem contribuir para o crescimento econômico e 

redução da concentração do acesso a tais riquezas. 
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  É desejável o desenvolvimento do crowdfunding de investimento, em razão dos seus 

benefícios intrínsecos, mas entende-se adequada a intervenção estatal por meio da regulação, 

com vistas a resguardar os agentes econômicos envolvidos no negócio e os interesses da 

sociedade, assim como atribuir estabilidade e higidez ao mercado. 

  A ICVM 588, que regulamenta o crowdfunding de investimento, possui conteúdo 

abrangente, mas flexível, e concede amplos descontos regulatórios, com o objetivo de viabilizar 

o acesso ao mercado de capitais para sociedades empresárias de pequeno porte. 

  Os propósitos da ICVM 588 são coerentes em relação aos objetivos fundamentais da 

regulação do mercado de capitais, de forma orientada para (i) a proteção dos seus participantes 

e do mercado; (ii) a alocação de recursos em atividades produtivas; e para (iii) evitar a 

concentração do poder econômico.  

  Tais propósitos são coerentes, ainda, em relação aos valores e princípios consagrados 

por meio do art. 170 da CF, dentre os quais destaque-se o propósito de fomentar a alocação de 

capital produtivo nas empresas em fase inicial ou com dificuldades de acesso ao crédito, em 

função de seu porte. 

  No momento de elaboração deste trabalho, não é possível afirmar, de forma 

peremptória, que a regulação se apresenta eficiente para a consistente ampliação e 

aprofundamento do mercado de capitais para sociedades empresárias de pequeno porte ou para 

maior difusão do investimento de risco a investidores de varejo. No entanto, há indicativos no 

sentido de que o mercado de crowdfunding de investimento sofreu alterações, após a sua 

regulamentação. 

  No curto período observado – compreendido entre 14 de julho de 2017 e 31 de março 

de 2018 – há indicativos que sugerem que o crowdfunding de investimento, nos moldes 

regulamentados pela ICVM 588, estaria contribuindo para (i) o alargamento do mercado, por 

meio da ampliação do rol dos potenciais emissores (companhias fechadas) e instrumentos 

ofertados; e para (ii) o aprofundamento do mercado, pelo aumento do tamanho de tais ofertas 

diminutas. 

  A eficiência da disciplina jurídica do crowdfunding de investimento e o fomento ao 

mecanismo não dependem, apenas, do estabelecimento de incentivos adequados por intermédio 

da regulamentação da CVM. De outra forma, para que a disciplina jurídica do crowdfunding de 

investimento seja eficiente, é necessária a adequada configuração de incentivos.  
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  Os incentivos previstos em normas de diversos campos do direito, referentes à prática 

investigada, devem ter conexão, não sendo suficiente apenas a concessão de amplos descontos 

regulatórios para fomentar o desenvolvimento do mercado de crowdfunding de investimento. É 

possível afirmar que o crowdfunding de investimento recebeu amplos e evidentes descontos 

regulatórios, mas nenhum estímulo tributário, em um mercado em que determinadas 

modalidades de investimento são fortemente induzidas.  

  As normas jurídicas aplicáveis de natureza regulatória e tributária estão desalinhadas – 

ou, ainda, não são coesas –, de maneira que é possível aventar que, em análise racional, os 

esforços regulatórios poderão não ser plenamente atingidos, em razão do descompasso do 

tratamento tributário em relação ao retorno do investimento. 

  É necessário que o arcabouço jurídico incidente sobre o crowdfunding de investimento 

tenha clara orientação quanto aos seus propósitos, bem como coerência e consistência.  

  Considerando que a tributação gera distorções, na medida em que influencia o 

comportamento dos agentes econômicos, o descompasso entre os vetores orientadores da 

tributação pelo IR, em relação àqueles que orientam o mercado de crowdfunding de 

investimento, pode desinventivar a alocação de capital produtivo em negócios nascentes, 

inovadores e/ou de porte reduzido. 

A terceira conclusão alcançada é de cunho interpretativo, e identifica a tributação 

incidente sobre o investimento em valores mobiliários no mercado doméstico 

de crowdfunding de investimento.   

 De acordo com as normas jurídicas em vigor, as operações com valores mobiliários 

estão sujeitas à incidência do IO/TVM, mas são neutras para o investidor pessoa física via 

crowdfunding, dada a aplicação de alíquota zero, considerando as peculiaridades dos 

instrumentos ofertados. O tratamento jurídico dispensado para tal hipótese de incidência consta 

do Quadro Sinóptico 1, do Apêndice B, destas Considerações Finais. 

  Os ganhos e os rendimentos auferidos pelo investidor pessoa física, residente no País, 

nos mercados financeiro e de capitais, estão sujeitos à tributação pelo IR. As principais regras-

matrizes de incidência tributária, que oneram operações efetuadas no mercado doméstico de 

crowdfunding de investimento por pessoas físicas residentes no Brasil, constam dos Quadros 

Sinópticos 2 a 5, do Apêndice A, das Considerações Finais desta dissertação.  
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  Para uma visão das implicações tributárias específicas, de acordo com a legislação do 

IR, relativas às negociações primárias e secundárias dos instrumentos do crowdfunding de 

investimento – assim como em caso de conversão, se aplicável – são apresentados nos Quadros 

Sinópticos 6, 7 e 8, do Apêndice B, das Considerações Finais. 

  Ressalte-se que o retorno do investimento por meio de sindicato que conta com veículo 

organizado, sob a forma de SCP, sofrerá reduções, na medida em que tal arranjo impacta em 

custos tributários adicionais.  

 Dessa forma, em linha com a proposta do Mestrado Profissional em Direito, são 

apresentadas:  

a) resposta à primeira questão central da pesquisa, ao identificar as implicações tributárias 

específicas para o investidor no mercado doméstico de crowdfunding de investimento – 

mais especificamente, a tributação dos ganhos e rendimentos provenientes do 

investimento de capital empreendedor em sociedades empresárias de pequeno porte, por 

parte de pessoa física residente no Brasil; e 

b) conhecimento de relevância prática, com possibilidade de aplicação imediata, por parte 

de investidores, plataformas, participantes do processo de estruturação de operações de 

crowdfunding de investimento e gestores de políticas públicas, com possibilidade de 

aplicação imediata.  

  A quarta conclusão assevera que a tributação do investimento via crowdfunding de 

valores mobiliários não é coerente com as medidas de incentivo ao investimento em capital 

produtivo. 

 Em linha com o afirmado acima, a tributação do investimento via crowdfunding de 

investimento não é coerente em relação aos vetores que orientam a regulamentação da CVM, 

na medida em que as normas jurídicas aplicáveis ao mecanismo de captação de recursos não 

fazem perfeito sentido, quando consideradas em conjunto. 

  Especificamente em relação às sociedades empresárias de pequeno porte, nos termos 

definidos na ICVM 588, não há instrumento tributário que estimule especificamente o 

investimento em tais empresas. 

 Nessa linha de raciocínio, a despeito de os valores mobiliários terem como objetivo 

último a captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de atividade empreendedora, 
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mesmo quando os rendimentos distribuídos estão sujeitos à álea, não há aplicação do tratamento 

jurídico-tributário conferido aos investidores em renda variável, salvo quando o instrumento 

negociado for ações. Dessa forma, a hipótese, compreendida como uma solução provável ou 

possível para os problemas de pesquisa, não foi confirmada na presente pesquisa. 

 Destaque-se, ainda, que os sindicatos de investimento participativo foram introduzidos 

no sistema jurídico pela CVM, para contribuir com a redução da assimetria de informações e 

viabilizar uma tomada de decisão de investimento fundamentada.  

  Entretanto, as normas tributárias incidentes desestimularam o modelo prevalente no 

mercado – que corresponde à organização do veículo de investimento sob a forma de SCP, na 

medida em que tal arranjo negocial é equiparado a uma pessoa jurídica, o que impacta 

negativamente o retorno do investimento e pode desestimular o uso do mecanismo. De outra 

forma, implica afirmar que, no âmbito doméstico, o veículo é incentivado na esfera da 

regulamentação do mercado de capitais, mas é desincentivado no âmbito da tributação pelo IR. 

 Como desdobramento das análises e interpretações desenvolvidas ao longo do desta 

dissertação, é apresentada como proposta para aperfeiçoamento do corpo normativo, a 

atribuição de maior flexibilidade ao sistema de tributação pelo IR das operações financeiras 

cursadas no mercado financeiro (sentido lato), de sorte a melhor acomodar a evolução dos 

mercados, sem atribuir-lhe uma feição extremadamente dual e simplista (renda fixa x renda 

variável). 

  Por isso, aventa-se o estímulo ao investimento com efeitos econômicos de aporte de 

capital com distribuição de rendimentos atrelados ao êxito do negócio – ora compreendido 

como investimento em equity – a despeito do porte da empresa investida. Dessa forma, o 

estímulo não seria direcionado preferencialmente ao investimento em capital, por meio da 

negociação de ações de grandes companhias privadas nacionais, no ambiente de bolsas e 

assemelhadas, mas do investimento dos negócios jurídicos com efeitos de aporte de capital ou 

a ele assemelhados. 

 Nessa linha de raciocínio, o investimento em equity – inclusive por meio do 

crowdfunding de investimento e dos contratos de participação de investimento-anjo – tem o 

potencial de alavancar negócios de todos os portes, gerar empregos, ampliar a base tributária 

de forma consistente etc.   
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  Sugere-se que a produção de novas riquezas por novos participantes do mercado, assim 

como a dinamização sustentável do consumo, poderia contribuir para uma ampliação 

consistente da base de arrecadação tributária. Esta opção seria mais estratégica do que sufocar 

o desenvolvimento de novos negócios, com potencial inovador. 

 Idealmente não é aventada a simples introdução de mais um instrumento de indução no 

sistema tributário, mas a avaliação quanto aos potenciais impactos de tal instrumento, assim 

como a revisão dos critérios e estímulos atualmente vigentes, com vistas à dinamização do 

investimento, em especial no mercado de capitais. 

 No que tange às limitações da pesquisa, vislumbradas no presente trabalho, consigne-

se que: 

a) ainda não existem conceitos consolidados acerca da prática do objeto de pesquisa, 

encontrando-se a literatura disponível em fase de desenvolvimento; 

b) os dados disponíveis acerca das ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários do crowdfunding de investimento são dispersos e em volume 

insuficiente para a percepção precisa das práticas mais difundidas; 

c) o curto período de existência da ICVM 588 – que ainda no momento de elaboração 

deste trabalho não havia completado um ano de vigência – é limite para a percepção 

plena do fenômeno investigado;  

d) a presente dissertação é o trabalho possível de ser apresentado no atual estágio de 

desenvolvimento do crowdfunding de investimento, dado o caráter dinâmico e 

inovador inerente tanto aos negócios de base tecnológica, como das operações no 

mercado de capitais.  

 Finalmente, considerando as limitações de pesquisa apresentadas, assim como as 

considerações finais ora apresentadas, sugere-se para futuras pesquisas a investigação dos 

seguintes temas: 

a) da natureza jurídica do ambiente de negociação das plataformas, na medida em que 

há elementos para considerá-la uma subespécie de mercado de balcão não 

organizado ou, ainda, um novo mercado regulamentado pela CVM; 

b) relacionados ao desenvolvimento das Initial Coin Offering e das criptomoedas, tanto 

sob o aspecto da eventual necessidade de regulamentação de tais inovações 

financeiras, como tributário; 
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c) da possibilidade de interferência na estrutura de capital das sociedades limitadas, 

em decorrência da limitação dos valores mobiliários, passíveis de oferta pública por 

parte de tais sociedades;  

d) influência da tributação do lucro na estrutura das pequenas e médias empresas no 

Brasil, de modo a verificar se a escolha da estrutura de capital foi impactada pela 

tributação do lucro; 

e) impactos dos diferentes instrumentos do crowdfunding de investimento, na 

composição de estrutura de capital das “sociedades empresárias de pequeno porte”, 

considerando, inclusive, as startups; 

f) das SCP, tanto na área de direito dos negócios, como de direito tributário aplicado; 

g) concernente à eficiência das opções de políticas públicas, no âmbito do mercado de 

valores mobiliários local; 

h) relativo à eficiência e necessidade de manutenção do IOF como instrumento de 

política econômica. Sugere-se o enfrentamento das seguintes questões: é possível 

realizar análise comparativa entre o IOF e outros instrumentos para consecução da 

política econômica, sob o enfoque custo-benefício? A existência do IOF ainda se 

justifica no sistema jurídico tributário? Qual o custo operacional para os agentes 

econômicos dos diferentes instrumentos para a consecução de política econômica? 

Qual custo operacional do IOF para o Estado (ex.: custo de instituição, arrecadação 

e fiscalização)? Qual o custo operacional do IOF para os responsáveis tributários 

(ex.: custos para o cumprimento de deveres instrumentais tributários e 

oportunidades perdidas em sua atividade-fim)?  

i) acerca da adequação dos estímulos tributários ao investimento, por meio de 

determinados títulos de crédito e valores mobiliários de renda fixa, que têm a função 

de captar recursos e destiná-los para os setores do agronegócio, de infraestrutura, 

imobiliário e de pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

j) potenciais efeitos do estímulo ao investimento em equity, ao invés do investimento 

no mercado de bolsa e assemelhadas, tanto sob o aspecto dos objetivos almejados, 

como em relação aos efeitos arrecadatórios, no que se refere às renúncias tributárias. 
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APÊNDICE A das Considerações Finais – Quadros Sinópticos das principais regras-matrizes 

de incidência tributária que incidem as operações realizadas por pessoas físicas residentes no 

Brasil no mercado doméstico de crowdfunding de investimento731 

 

Quadro Sinóptico 1- Critérios da RMIT do IO/TVM 

Material - Realizar operações de aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação 
de títulos ou valores mobiliários, independentemente da qualidade ou da forma jurídica de 
constituição do beneficiário da operação ou do seu titular (art. 63, inciso IV, do CTN; art. 2o, 
inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.894/1994; “caput” e § 2º do art. 25 do RIOF). 
- A RFB considera “títulos ou valores mobiliários” aqueles instrumentos legalmente definidos 
como valores mobiliários no art. 2º da Lei nº 6.385/1976, os certificados de depósitos a prazo 
de reaplicação automática, as operações compromissadas com lastro em títulos de renda fixa, 
os commercial papers e as export notes (art. 11 da IN RFB 907). 

Espacial - Todo o território nacional. 
- Âmbito de validade da Lei no 8.894/1994. 

Temporal - Não foi legalmente definido, o que dá margem a questionamento quanto a sua 
constitucionalidade. O RIOF tenta preencher tal lacuna por meio do § 1º do seu art. 25, ao 
prever que “ocorre o fato gerador e torna-se devido” o tributo “no ato da realização das 
operações” sobre as quais recai o IO/TVM. 

Pessoal - Sujeito Ativo: União (art. 153, § 5º, da CF; Lei nº 7.766, de 11 de maio de 1989). 
- Sujeito Passivo contribuinte: os adquirentes, em se tratando de aquisição de títulos ou valores 
mobiliários (art. 2º do Decreto-Lei nº 1.783/1980; art. 3º, II, da Lei nº 8.894/1994; art. 26, I, 
do RIOF); e os titulares de aplicações financeiras, nos casos de resgate, cessão ou repactuação 
(art. 3º, III, da Lei nº 8.894/1994; art. 26, II, do RIOF). 
- Responsável Tributário: entidades designadas responsáveis (art. 3º do Decreto-lei nº 
1.783/1980; art. 27 do RIOF).  

Quantitativo - Base de cálculo: valor da operação de aquisição, resgate, cessão ou repactuação dos títulos 
ou valores mobiliários, abrangidas inclusive as operações de renda fixa (art. 2º, II, “a”, da Lei 
nº 8.894/1994; art. 28, I e § 3º, ambos do RIOF).  
- Devem ser acrescidos ao valor da cessão ou resgate de títulos e valores mobiliários os 
rendimentos periódicos recebidos, a qualquer título, pelo cedente ou aplicador, durante o 
período da aplicação (§ 1º do art. 2º da Lei nº 8.894/1994; § 2º do art. 28 do RIOF). 
- Operações do mercado de renda fixa: alíquota máxima de 1% ao dia sobre o valor de resgate, 
cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, sendo 
reduzida à zero para as operações mantidas por prazo igual ou superior a 30 dias  (art. 32, § 
1º, I, e tabela constante do Anexo do RIOF); 
- Operações com debêntures: alíquota zero (art. 32, § 2º, VI, do RIOF); 
- Operações do mercado de renda variável, inclusive as realizadas em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e entidades assemelhadas: alíquota zero (art. 32, § 2º, VI, do RIOF); 
- Demais operações envolvendo títulos ou valores mobiliários que não recebem tratamento 
específico por meio do RIOF: alíquota zero (art. 33 do RIOF). 

Fonte: elaborado pela autora, com referência em QUIROGA, 1999, p. 345-346.   

                                                 

 
731 As regras-matrizes de incidência tributária apresentadas a seguir são apenas aquelas relativas aos eventos 

passíveis de materialização em operações relativas aos valores mobiliários do crowdfunding de investimento. Há 
outras regras-matrizes de incidência tributária dos tributos a seguir identificados. 
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Quadro Sinóptico 2- Critérios da RMIT do IRFonte, em caráter definitivo, sobre os ganhos e 

os rendimentos auferidos em operações de renda fixa e equiparadas 

Material - Auferir rendimentos (“sentido lato”) em negócios jurídicos regidos pelo direito do mercado 
de capitais e financeiro (art. 35 da Lei nº 5.532/1997; “caput” do art. 65 da Lei nº 8.981/1995; 
“caput” do art. 729 do RIR; “caput” do art. 46 da IN RFB 1.585). 
- Rendimentos em sentido lato: termo empregado pelo legislador tributário para identificar 
conjuntamente o ganho de capital (ganho com a alienação do investimento) e os rendimentos 
em sentido estrito (acréscimo patrimonial frutificado pelo capital); todo e qualquer acréscimo 
patrimonial correspondente ao retorno do investimento. 
- Auferir ganho (abrangido pelos rendimentos em sentido lato) em razão da alienação do título 
ou aplicação, abrangidas qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a 
liquidação, resgate, cessão ou repactuação (art. 65, § 2º, da Lei nº 8.981/1995) 
- Auferir rendimentos (sentido lato) em decorrência da entrega de recursos à pessoa jurídica, 
sob qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte pagadora 
autorizada à funcionar, pelo Bacen (art. 65, § 4º, “c”, da Lei nº 8.981/1995; art. 730, III, do 
RIR; art. 47, II, da IN RFB 1.585).  
- Auferir rendimentos (sentido lato) em decorrência de mútuo de recursos financeiros entre 
pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas ou, ainda, entre pessoa jurídica e pessoa física, 
dentro ou fora dos mercados financeiro e de capitais (art. 5º da Lei nº 9.779/1999; art. 47, III, 
da IN RFB 1.585). 
 

Espacial - Todo o território nacional. 
- Âmbito de validade da Lei nº 8.981/1995 e da Lei nº 9.532/1997. 

Temporal - Momento do pagamento rendimentos em sentido lato (art. 65 da Lei nº 8.981/1995; arts. 46 
e 47 da IN RFB 1.585). 

Pessoal - Sujeito Ativo: União (art. 153, III, da CF). 
- Sujeito Passivo: beneficiário dos ganhos ou rendimentos (art. 65 da Lei nº 8.981/1995). 
- Responsável tributário: pessoa jurídica fonte pagadora dos rendimentos em sentido lato 
(emissora; art. 65, §§ 7º e 8º, da Lei nº 8.981/1995; art. 733, I, do RIR; art. 49, § 1º, I e II, da 
IN RFB 1.585); ou, ainda, a instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora 
original, faça o pagamento dos rendimentos ao beneficiário final (sindicato de investimento, 
se houver; art. 49, § 1º, IV, da IN RFB 1.585). 

Quantitativo - Base de cálculo dos ganhos: diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do IOF 
eventualmente incidente e o valor investido (§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.981/1995; § 1º do art. 
46 da IN RFB 1.585; art. 47, § 1º, II, da IN RFB 1.585), para as operações de mútuo e 
transferência de recursos à pessoa jurídica. 
- O “valor da alienação” compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem 
como liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação (§ 2º do art. 65 da Lei 
nº 8.981/1995; § 2º do art. 46 da IN RFB 1.585). 
- Base de cálculo dos rendimentos: valor dos rendimentos percebidos pelo beneficiário (§ 3º 
do art. 65 da Lei nº 8.981/1995; “caput”, §§ 4º e 5º, todos do art. 46 da IN RFB 1.585). 
- A alíquota deve guardar relação entre a data de início da aplicação ou de aquisição do título 
ou valor mobiliário (§ 4º do art. 46 da IN RFB 1.585). 
- Alíquota de 22,5% para aplicações com prazo até 180 dias (art. 1º, I, da Lei nº 11.033/2004; 
art. 46, I, da IN RFB 1.585). 
- Alíquota de 20%, para aplicações com prazo de 181 a 360 dias (art. 1º, II, da Lei nº 
11.033/2004; art. 46, II, da IN RFB 1.585). 
- Alíquota de 17,5% para aplicações com prazo de 361 até 720 dias (art. 1º, III, da Lei nº 
11.033/2004; art. 46, III, da IN RFB 1.585).  
- Alíquota de 15% para aplicações com prazo acima de 720 dias (art. 1º, IV, da Lei nº 
11.033/2004; art. 46, IV, da IN RFB 1.585). 
- Alíquota de 22,5% para operações de mútuo com prazo indeterminado (§ 4º do art. 47 da IN 
RFB 1.585). 

Fonte: elaborado pela autora, com referência em QUIROGA, 1999, p. 347-350.  
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Quadro Sinóptico 3 – Critérios da RMIT do IR sobre o ganho de capital auferido com 

participações societárias no mercado privado 

Material - Auferir ganho de capital razão da alienação, a qualquer título, de bens e direitos de qualquer 
natureza (“caput” do art. 21 da Lei n° 8.981/1995; art. 3º da IN SRF 84), dentre os quais estão 
situadas as participações societárias.  
- O ganho de capital deve ser apurado em separado para cada alienação, sem a soma dos 
resultados positivos e negativos em operações distintas (§ 2° do art. 21 da Lei nº 8.981/1995). 
- Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem alienação, a 
qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua 
aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, 
dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de 
direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins (art. 3º, I, da IN SRF 84). 

Espacial - Todo o território nacional. 
- Âmbito de validade da Lei n° 8.981/1995. 

Temporal - Pagamento dos ganhos de capital (“caput” do art. 21 da Lei n° 8.981/1995). 
Pessoal - Sujeito Ativo: União (art. 153, III, da CF). 

- Sujeito Passivo: pessoa física beneficiária do ganho de capital (“caput” do art. 21 da Lei n° 
8.981/1995; art. 4º, I, da IN SRF 84). 

Quantitativo - Base de cálculo: ganho de capital (“caput” do art. 21 da Lei n° 8.981/1995), considerada a 
diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou direitos e o respectivo custo de 
aquisição (art. 2° da IN SRF 84). 
- Considera-se o valor de alienação de bens e direitos o preço efetivo da operação de venda 
ou de cessão de direitos ou, ainda, o valor de mercado, nas operações não expressas em 
dinheiro (incisos I e II do art. 19 da IN SRF 81). 
- Para efeito de apuração de ganho de capital na alienação de participações societárias, o custo 
de aquisição das ações ou quotas é apurado pela média ponderada dos custos unitários, por 
espécie, desses títulos (art. 16, § 3°, da IN SRF 84). 

- O custo médio ponderado de cada ação ou quota multiplicado pela quantidade de ações ou 

quotas alienadas, constitui o custo de aquisição para efeito da apuração do ganho de capital 

(art. 16, § 4°, II, da IN SRF 84). 
- Quando o ativo alienado for um bem ou direito, podem integrar o custo de aquisição, 
eventual despesa com comissão ou corretagem – quando não transferido o ônus ao adquirente 
–, assim como os juros e demais acréscimos pagos (art. 17, II, da IN SRF 84). 
- Alíquota: a partir de 1º de janeiro de 2017, deixou de incidir a alíquota única de 15%, 
passando a ser aplicáveis alíquotas progressivas, em função do valor do ganho de capital 
auferido. 
- Alíquota mínima de 15%, aplicável sobre a parcela do ganho de capital percebido por pessoa 
física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza que não ultrapassar 
R$ 5 milhões (Art. 21 da Lei n° 8.981/1995). 
- Isenção para bens e direitos de pequeno valor: isento do IR o ganho de capital cujo preço 
unitário de alienação, no mês em que ela se realizar, for igual ou inferior a R$ 35 mil (art. 22, 
II, da Lei n° 9.250/1995). 

Fonte: elaborado pela autora.  
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Quadro Sinóptico 4 – Critérios da RMIT do IR sobre os rendimentos auferidos com 

participações societárias, sob a forma de distribuição de lucros ou dividendos  

Material - Auferir lucros ou dividendos distribuídos por participações societárias. 
Espacial - Todo o território nacional. 
Temporal - Momento do pagamento dos rendimentos do capital. 
Pessoal - Sujeito Ativo: União 

- Sujeito Passivo: beneficiário do acréscimo patrimonial. 
Quantitativo - Base de cálculo: valor acréscimo patrimonial percebido. 

- Isenção do IR em relação aos lucros e dividendos distribuídos pelas empresas tributadas pelo 
lucro real, presumido e arbitrado, a partir de 1º de janeiro de 1996 (art. 10 da Lei nº 9.249, de 
1995), a despeito do ambiente de negociação e de serem pagos de forma fixa. 
- Os lucros ou dividendos distribuídos por qualquer espécie de ações são isentos do IR (§ 9º 
do art. 238 da IN RFB 1.700). 
- Isenção do IR em relação aos lucros distribuídos por empresas optantes pelo Simples 
Nacional, em relação à distribuição que tenham como beneficiários o titular ou sócio da 
microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 14 da Lei Complementar nº 123/2006). 

Fonte: elaborado pela autora.  
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Quadro Sinóptico 5 - Critérios da RMIT do IRFonte, em caráter definitivo, sobre os ganhos e 

os rendimentos auferidos por pessoa física em operações com contrato de participação de 

investimento-anjo, negociados dentro ou fora dos mercados financeiro e de capitais 

Material - Auferir rendimentos decorrentes do aporte de capital (“caput” do art. 5º da IN RFB 1.719). 
- A remuneração periódica, correspondente aos resultados distribuídos, e o ganho do resgate 
do aporte estão compreendidos no conceito de rendimentos (§ 2º do art. 5º da IN RFB 1.719). 
- Auferir ganhos em razão da alienação dos direitos do contrato de participação (“caput” do 
art. 6º da IN RFB 1.719). 
- Considera-se alienação qualquer forma de transmissão da propriedade, inclusive a cessão do 
contrato de participação (§ 3º do art. 6º da IN RFB 1.719). 
- RMIT aplicável para operações dentro ou fora do mercado financeiro (lato senso). 
- Norma específica prevalece sobre norma geral. 

Espacial - Todo o território nacional. 
- Âmbito de validade da IN RFB 1.719. 

Temporal - Momento do pagamento rendimentos (§ 3º do art. 5º da IN RFB 1.719). 
- Momento da alienação do contrato de participação (“caput” do art. 6º da IN RFB 1.719). 

Pessoal - Sujeito Ativo: União (art. 153, III, da CF). 
- Sujeito Passivo: investidor em contrato de participação beneficiário dos rendimentos 
periódicos (§ 2º, I, do art. 5º da IN RFB 1.719), do ganho na alienação (“caput” do art. 6º da 
IN RFB 1.719) ou do ganho decorrente do resgate (§ 2º, II, do art. 5º da IN RFB 1.719). 
- Responsável tributário: sociedade que admitir o aporte do capital (interpretação do § 4º do 
art. 5º da IN RFB 1.719; dada a ausência de previsão legal expressa, tal dever instrumental é 
questionável). 
- O recolhimento do IRFonte deverá ser efetuado até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de 
ocorrência dos fatos geradores (§ 6º do art. 5º da IN RFB 1.719). 

Quantitativo - Base de cálculo do ganho na alienação: diferença positiva entre o valor da alienação e o valor 
do aporte (§ 1º do art. 6 da IN RFB 1.719). 
- Base de cálculo no resgate: corresponde à diferença positiva entre o valor do resgate e o 
valor do aporte de capital efetuado (§ 1º e inciso I do § 2º, ambos do art. 5º da IN RFB 1.719). 
- Base de cálculo dos rendimentos: valor dos rendimentos percebidos pelo beneficiário 
(“caput” e § 2º do art. 5º da IN RFB 1.719).  
- Não há previsão de dedução do valor do IO/TVM porventura incidente da base de cálculo, 
em caso de o contrato de participação ser ofertado publicamente. 
- A sociedade que admitir aporte de capital deverá manter controles que permitam verificar a 
correta apuração da base de cálculo (§ 4º do art. 5º da IN RFB 1.719). 
- Cálculo do prazo para a identificação da alíquota a partir da data do aporte (§ 3º do art. 5º da 
IN RFB 1.719). 
- Alíquota de 22,5%, em contratos de participação por prazo de até 180 dias (art. 5º, I, IN RFB 
1.719). 
- Alíquota de 20%, em contratos de participação com prazo de 181 a 360 dias (art. 5º, II, IN 
RFB 1.719). 
- Alíquota de 17,5%, em contratos de participação com prazo de 361 a 720 dias (art. 5º, III, 
IN RFB 1.719). 
- Alíquota de 15%, em contratos de participação com prazo superior a 720 dias (art. 5º, IV, 
IN RFB 1.719). 
- Para os rendimentos (sentido lato), os incisos do art. 5º da IN RFB 1.719 estabelecem 
alíquotas em contratos de participação com determinado prazo (critério: data do contrato). O 
art. 6º da IN RFB 1.719 elege como critério para identificação da alíquota, por ocasião do 
pagamento dos rendimentos, a data do aporte (critério: tempo de manutenção do 
investimento). Considerando o entendimento da RFB em relação às operações de renda fixa, 
sugere-se que deve prevalecer o segundo critério. 

Fonte: elaborado pela autora.  
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APÊNDICE B das Considerações Finais – Quadros Sinópticos das repercussões tributárias do 

investimento por meio do crowdfunding de investimento de pessoas físicas residentes no 

Brasil732 

  

                                                 

 
732 Os Quadros Sinópticos 6 e 7 a seguir apresentados não foram formatados de acordo com a regras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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Quadro Sinóptico 6 – Tributação das operações financeiras com valores mobiliários, objeto de oferta pública de distribuição primária em 

ambiente virtual de plataforma eletrônica de investimento participativo do crowdfunding de investimento 

 

Fonte: elaborado pela autora 

1 Para fins do trabalho, os CIC serão sempre representativos de mútuo. Entretanto, registre-se que outras estruturas são viáveis. 
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Quadro Sinóptico 7 – Tributação no mercado secundário de operações envolvendo instrumentos do crowdfunding de investimento 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Quadro Sinóptico 8 – Tributação do retorno do investimento por intermédio de sindicato 

estruturado sob a forma de Sociedade em Conta de Participação 

- As SCP são arranjos negociais despersonalizados, sem patrimônio próprio (art. 993 do Código Civil). 
- Na seara tributária, as SCP são equiparadas à pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do imposto de 
renda, de sorte que na apuração dos resultados, assim como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos 
(“caput” do 7º do Decreto-lei nº 2.303, de 21 de novembro de 1986; art. 148 do RIR.), serão observadas as 
normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral (parágrafo único do art. 7º do Decreto-lei nº 2.303/1986; art. 
149 do RIR). 
- As SCP serão consideradas contribuintes do IRPJ, da CSLL, bem como da contribuição para o PIS/PASEP e 
da Cofins.  
- A RFB, em de 21 de março de 2018, diante de consulta formulada por SCP tributada em bases presumidas, 
dedicada à atividade de gestão de negócios por meio de participações societárias e/ou investimentos em outras 
empresas, com ou sem controle, de forma não permanente, com o objetivo definido de 
comercialização/alienação, com vistas gerar receita da alienação dos investimentos tão logo sobrevenha 
oportunidade no mercado, manifestou entendimento por meio da Solução de Consulta nº 6.007 – SRRF06/Disit 
(2018, p. 13), no seguinte sentido: “[...] responde-se à consulente, com base nos questionamentos apresentados 
e na esteira do que foi decidido na Solução de Consulta Cosit nº 347 de 2017, que a receita obtida na alienação 
de participação societária de caráter não permanente por pessoa jurídica que tenha como um de seus objetos 
sociais a compra e venda de participações societárias deve ser computada como receita bruta, integrando a base 
de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados com base no lucro presumido, bem como da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins apuradas de forma cumulativa. O percentual de presunção a ser aplicado na determinação 
do IRPJ e da CSLL é de 32%. Permite-se a exclusão da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins incidentes sobre a receita decorrente da alienação de determinada participação societária não permanente 
do valor despendido para aquisição dessa participação”. 
- Os lucros distribuídos (repasse dos ganhos e rendimentos) àqueles compreendidos como sócios da SCP, 
tributada em bases presumidas, são isentos da incidência do IR (art. 10 da Lei nº 9.249/1995; art. 6º, § 1º, da IN 
RFB 1.700). Nesse sentido, v.g., é a Solução de Consulta SRRF08/Disit nº 389/2010. 
- Em caso de distribuição de rendimentos tributados pelo IRFonte, cabe as instituições ou entidades que, embora 
não sejam fontes pagadoras originais dos rendimentos tributados (SCP), efetuar o pagamento dos rendimentos 
ao beneficiário final (art. 49, § 1º, IV, da IN RFB 1.585). 

Fonte: elaborado pela autora.  



296 

APÊNDICE C das Considerações Finais – Respostas às perguntas que orientaram a pesquisa 

 

1) O que é crowdfunding? 

  O crowdfunding é um termo “guarda-chuva” que retrata a (i) solicitação de recursos 

financeiros, com (ii) metas previamente determinadas em relação ao (ii.i) prazo de captação e 

(ii.ii) valor-alvo; (iii) por meio de plataforma eletrônica baseada na Internet; (iv) junto à 

múltiplos indivíduos ou organizações, potencialmente dispersos geograficamente; (v) para 

financiar um projeto, negócio ou empréstimo específico. No geral, os apoiadores financeiros de 

campanhas de crowdfunding contribuem com pequenas quantias. 

 As modalidades de crowdfunding não devem ser tomadas como sinônimas, o que as 

distinguem é a espécie de contrapartida ofertada ao apoiador/financiador durante a campanha 

para angariação de recursos – ou, ainda, a ausência de contrapartida. 

  Há dois gêneros de crowdfunding, que se diferenciam quanto à expectativa de retorno 

financeiro do apoiador financeiro. O primeiro gênero – o crowdfunding sem retorno financeiro 

– pode ser baseado em doação ou em recompensa não financeira. O segundo gênero 

corresponde ao crowdfunding com retorno financeiro, que pode ser baseado em empréstimo 

(P2P lending), em investimento em valores mobiliários – prática jurídica relevante para o 

presente trabalho – ou em royalties. 

 Registre-se, ainda, o desenvolvimento de novas estruturas, tais como modelos híbridos 

de captação – isto é, que se utilizam de mais de uma modalidade de crowdfunding 

simultaneamente. 

 

2) O que é crowdfunding de investimento? 

   O crowdfunding de investimento em valores mobiliários consiste em mecanismo de 

captação de capital empreendedor – no geral, capital semente – no mercado de valores 

mobiliários junto a múltiplos investidores pulverizados, que investem pequenos montantes, 

com intermediação de uma plataforma eletrônica de investimento participativo, que também 

oferece o ambiente da oferta pública. A captação dos recursos financeiros tem prazo e metas 

pré-determinados, de sorte que os recursos devem ser canalizados para financiar um projeto ou 

negócio específico – no geral, com potencial inovador e desenvolvido por uma startup. Os 
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ganhos podem não ocorrer, mas é inerente a esta modalidade de captação a expectativa de 

retorno financeiro do investidor. 

 Os valores mobiliários podem ter característica de instrumento financeiro: 

a) de capital, representativo de participação societária e com remuneração aleatória, 

por meio da distribuição de lucros sociais (equity crowdfunding);  

b) de dívida, representativo de um direito de crédito, que pode ou não remunerar o 

capital investido por meio da incidência de juros determinados ou determináveis 

(debt crowdfunding); ou  

c) híbrido, que reúne características de capital e dívida – tais como os títulos 

representativos de dívidas conversíveis –, sendo esse último bastante difundido no 

ecossistema de capital empreendedor brasileiro. 

  No Brasil, propagou-se a terminologia equity crowdfunding, independentemente das 

características dos valores mobiliários ofertados. Optamos no trabalho pela adoção da 

terminologia crowdfunding de investimento, por ser mais precisa, na medida em que abarca as 

três espécies de instrumentos financeiros.  

 

3) Qual é a finalidade do crowdfunding de investimento? 

 A finalidade do crowdfunding de investimento é canalizar capital para novos negócios 

ou projetos pré-determinados, no geral inovadores e com alto potencial de desenvolvimento, 

conduzidos por empreendedores que podem ter maior dificuldade para acessar crédito no 

mercado financeiro tradicional. 

 

4) Quais são os potenciais benefícios do crowdfunding de investimento? 

  São potenciais benefícios do crowdfunding de investimento contribuir para a 

democratização do mercado de capitais ao possibilitar a alocação de recursos da poupança 

popular em atividades produtivas desenvolvidas por negócios com menor porte e maturidade, 

que tendem a ter maior dificuldade para acessar o sistema financeiro tradicional. 
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  O mecanismo pode proporcionar acesso ao capital a tais empresas de forma mais rápida, 

simples e democrática, com custos mais baixos de capital (menores taxas de juros) e para acesso 

ao capital (menor custo para captação). 

  As vantagens para os investidores consistem na possibilidade de diversificação do seu 

portfólio de investimentos, bem como de obtenção de maiores retornos financeiros. 

  Para a sociedade como um todo, os benefícios consistem na geração de novas riquezas, 

o que tem o potencial de impactar positivamente o desenvolvimento social e econômico. 

  O crowdfunding de investimento não é uma panaceia, mas considerando as 

peculiaridades do ambiente doméstico, o mecanismo de financiamento empresarial pode 

contribuir para: 

a) democratizar o acesso ao capital via mercado de capitais, idealizado para a 

capitalização das grandes companhias privadas nacionais; 

b) o desenvolvimento socioeconômico, aspecto especialmente relevante em um 

cenário doméstico de: 

-  menor disponibilidade de recursos para pequenos e novos negócios; e 

-  necessidade de incentivos à inovação. 

 

5) Quais são os riscos inerentes a esta modalidade de investimento, considerando a 

realidade doméstica? 

 De maneira geral, são riscos inerentes ao crowdfunding com retorno financeiro – gênero 

no qual está situado o crowdfunding de valores mobiliários: fraudes; falha da plataforma; perda 

do capital investido e/ou de rendimentos decorrente do insucesso do negócio e/ou projeto 

financiado733; informações assimétricas; falta de liquidez (ausência de mercado secundário e/ou 

de estratégia de saída do investimento); due diligence insuficiente/ausente; lavagem de 

dinheiro; e financiamento ao terrorismo. 

                                                 

 
733 O risco de insucesso de novas empresas é elevado, sendo ainda mais significativo em se tratando de startups. 
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  Considerando o mercado doméstico, podem ser agregados riscos adicionais em caso de 

insucesso da atividade empresarial. Em tal hipótese, há o risco sobrevir decisão judicial que 

determine o atingimento do patrimônio pessoal do titular de instrumento (i) de participação 

societária, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa investida e/ou 

redirecionamento da execução fiscal em caso de “dissolução irregular”; ou, ainda, de o 

instrumento (ii) de mútuo conversível em participação societária vir a ser considerado 

representativo de uma sociedade de fato.  

 

6) Quais são as medidas mitigadoras de risco passíveis de adoção? 

  São medidas mitigadoras de riscos a regulação eficiente, o desenvolvimento de recursos 

tecnológicos capazes de endereçar soluções para os riscos identificados, bem como o 

comportamento adequado das partes intervenientes, com vistas ao desenvolvimento do 

ecossistema empreendedor. 

 A mitigação do risco de crédito do investidor de varejo pela CVM se deu por meio da 

fixação de limites de investimento, bem como da adoção de medidas para a redução da 

assimetria de informações (ex.: sindicado de investimento participativo) contribuindo para uma 

tomada de decisão de investimento fundamentada. É recomendável, ainda, ao investidor, a 

diversificação da sua carteira de investimento, para mitigar o risco de perdas financeiras 

inerente ao investimento venture. 

 O significativo risco de desconsideração de atingimento do patrimônio pessoal do 

investidor em caso de insucesso do empreendimento incentiva as sociedades limitadas a ofertar 

títulos representativos de dívida conversíveis em participação societária, com o intuito de 

limitar o risco de crédito do investidor ao valor do capital investido em caso de insucesso do 

empreendimento.  

  A opção pela emissão valor mobiliário representativo de dívida que reúne características 

de contrato de participação de investimento-anjo, disciplinado por meio da Lei Complementar 

nº 155/2016, denota o intuito de proteger o patrimônio pessoal dos investidores diante de 

insucesso do empreendimento.  

  Entretanto, tanto a opção pelos títulos representativos de dívida conversível, como pelo 

contrato de participação, não tem o condão de afastar o risco decisão judicial vir a imputar 
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responsabilização ilimitada aos investidores – com atingimento do respectivo patrimônio 

pessoal – em relação às dívidas da pessoa jurídica investida no caso de (i) aplicação do instituto 

da desconsideração da pessoa jurídica; (ii) “dissolução irregular”; e/ou (iii) de o investimento 

vir a ser considerado uma sociedade de fato. 

 

7) Qual é o ambiente de oferta pública de distribuição dos valores mobiliários do 

crowdfunding de investimento? 

  No mercado de crowdfunding de investimento, o ambiente de oferta pública é o da 

plataforma eletrônica de investimento participativo. Dada a sua menor escala e a simplicidade 

almejada, as plataformas exercem tanto o papel de provedoras do ambiente de oferta primária 

dos valores mobiliários734, como o de agente intermediário de ofertas públicas de distribuição. 

  A plataforma deve ser pessoa jurídica regularmente constituída no Brasil, detentora de 

registro na CVM autorizativo do exercício profissional da atividade de distribuição de ofertas 

públicas de valores mobiliários de emissão de sociedades empresárias de pequeno porte, 

realizadas com dispensa de registro, com atuação exclusivamente por meio de página na rede 

mundial de computadores, programa, aplicativo ou meio eletrônico, hábil para fornecer um 

ambiente virtual de encontro entre investidores e emissores.  

  A CVM expressamente disciplinou que as plataformas não devem ser confundidas com 

entidades administradoras de mercados organizados. Sugere-se que tratar-se-ia de um mercado 

regulamentado pela CVM, que (i) não reúne características de mercados organizados – isto é, 

não se confunde com os mercados de bolsa ou de balcão organizado; e (ii) pode ser considerado 

uma subespécie de (ii.i) mercado de balcão não organizado ou, ainda, um (ii.ii) novo mercado 

regulamentado pela CVM. 

 

8) Quais são as características das empresas investidas? 

                                                 

 
734 Observe-se que é vedada a atuação da plataforma como intermediária secundária de valores mobiliários – o que 

não implica em restrição regulatória a negociação de tais instrumentos, mas, apenas, deixa tal possibilidade 
adstrita para a esfera privada. 
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  As empresas investidas tendem a ser startups, assim compreendidas as empresas 

nascentes, de base tecnológica, dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de negócios 

inovadores.   

  No Brasil, sob o aspecto regulatório, a empresa investida (emissora) deve ser sociedade 

empresária de pequeno porte – dentre as quais se situam as sociedades limitadas e as sociedades 

por ações –, constituída no País, devidamente inscrita no registro público competente, com 

receita bruta anual de até R$ 10 milhões, apurada no exercício social encerrado no ano anterior 

à oferta.  

  Há registros no sentido de as startups brasileiras se organizarem no início das suas 

atividades preferencialmente sob a forma de sociedade limitada, influenciadas pela busca de 

custos operacionais reduzidos – também identificada como “estratégia de bootstrapping”. 

  No atual cenário, sugere-se que a possibilidade de acesso ao capital de forma mais 

célere, simples e com menor custo via crowdfunding de investimento poder funcionar como 

fator de incentivo para a constituição de startups sob a forma de companhia fechada. 

 

9) Quem são os potenciais investidores via crowdfunding de investimento?  

 Os potenciais investidores são pessoas físicas, residentes no Brasil, não obstante a 

ICVM 588 não veicular restrições subjetivas em relação aos potenciais investidores do 

crowdfunding de investimento, tampouco em relação ao local do seu domicílio ou residência. 

Há, em regra, limitação do montante total aplicado por investidor a R$ 10 mil por ano-

calendário.  

  Em se tratando de investimento por parte de pessoa jurídica ou fundo de investimento, 

sugere-se que o ideal seria o investimento por meio de rodadas privadas, o que viabiliza a 

análise mais aprofundada da investida, com vistas aporte de capital de montante mais 

significativo, mediante negociação de cláusulas e condições proporcionalmente mais protetivas 

e compatíveis ao volume do investimento. Esta alternativa parece ser mais adequada do que 

sugerir que os investidores organizados sob a forma de fundos de investimento ou o investidor 

pessoa jurídica venham a se misturar a uma multidão de pequenos investidores pulverizados do 

crowdfunding. 
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10) No que consiste o investimento-anjo?  

   O investimento-anjo, sob o enfoque do ecossistema do capital empreendedor, é aquele 

efetuado por investidor pessoa física experimentado, disposto a investir recursos financeiros e 

mentoria em startups (investidor-anjo). 

 Sem prejuízo do conceito acima, difundido no mercado e na literatura, foi criado por 

meio da Lei Complementar nº 155/2016 o “contrato de participação” celebrado entre o 

investidor-anjo e microempresa ou empresa de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar 

nº 123/2006. O investidor-anjo, para fins de investimento por meio do contrato de participação 

de que trata a Lei Complementar nº 155/2016, poderá ser pessoa física, pessoa jurídica ou fundo 

de investimento, sem necessidade de exposição prévia ao mercado. 

 Determina a Lei Complementar nº 155/2016 que o investidor em contrato de 

participação realiza aporte de capital, mas não deve ser considerado sócio, nem responder por 

qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial, não devendo se aplicar em tal 

situação a desconsideração da pessoa jurídica no âmbito civil/empresarial. 

  O conceito de investidor-anjo difundido na literatura e no mercado destoa, portanto, do 

conceito de investidor-anjo adotado na Lei Complementar nº 155/2016. A distinção é relevante, 

na medida em que o investimento por meio de contrato de participação com investidor-anjo, 

nos termos legais, traz implicações tributárias específicas. 

 

11) O que é sindicato de investimento participativo? 

  O sindicato de investimento participativo corresponde ao grupo de investidores 

(“investidores apoiadores”), vinculados a um “investidor líder”, reunidos com a finalidade de 

realizar investimentos em determinada sociedade empresária de pequeno porte durante uma 

oferta pública de crowdfunding de investimento, sendo facultada a constituição de veículo de 

investimento. 

  O investidor líder, por sua vez, corresponde à pessoa natural ou jurídica com (i) 

comprovada experiência na liderança de rodadas de investimento ou com a realização de 
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investimentos pessoais em sociedades empresárias de pequeno porte – v.g., o investidor-anjo e 

investidores qualificados; e (ii) autorizada a liderar sindicato de investimento. O intuito na 

CVM ao admitir a sua participação nas ofertas de crowdfunding de investimento foi concorrer 

para a redução da assimetria informacional entre emissores e investidores.  

 Observe-se que a previsão normativa de uso do sindicato em ofertas de crowdfunding 

de investimento no nosso sistema jurídico é bastante recente, tendo ocorrido em 14 de julho de 

2017, com a entrada em vigor da ICVM 588. Com base nas manifestações dos participantes do 

mercado durante a Audiência Pública SDM nº 06/2016 (CVM, 2017a, p. 144-146) e em 

pesquisa às plataformas de crowdfunding de investimento brasileiras, verifica-se a preferência 

pela constituição de veículo de investimento sob a forma de sociedade em conta de participação. 

 

12) Quais são os valores mobiliários passíveis de oferta pública via crowdfunding? 

  A CVM não restringe a modalidade de valores mobiliários passível de oferta via 

crowdfunding de investimento. 

 Caso a emissora esteja organizada sob a forma de sociedade limitada, infere-se a 

possibilidade de oferta pública via crowdfunding de notas promissórias comerciais e CIC. São 

bastante disseminados localmente os “títulos representativos de dívidas conversíveis” – 

inspirados nas convertible notes estadunidenses, difundidas para a captação em rodadas 

privadas de investimento-anjo –, que correspondem às notas promissórias comerciais ou aos 

CIC com previsão de conversibilidade em participação societária, quando implementados 

determinados termos ou condições precedentes previstos no instrumento.  

  Observe-se, contudo, que sem prejuízo da viabilidade jurídica da oferta pública de nota 

promissória comercial, o instrumento parece não ser o mais adequado. Isso porque, de acordo 

com a ICVM 566, a nota promissória comercial ofertada sem a interveniência de agente de 

notas, deve ter prazo de vencimento máximo de 360 dias, a contar da data de sua emissão, o 

que pode ser incompatível com o prazo de maturação das startups – estimado em 3 a 10 anos. 

  Não se aventa a possibilidade operação de equity crowdfunding por parte de sociedade 

limitada, na medida em que as cotas representam um direito, sem circulação autônoma, e não 

se caracterizam como instrumento adequado para a captação de recursos de múltiplos 

investidores pulverizados e desconhecidos, via mercado de capitais. Observa-se, ainda, que há 
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dificuldades práticas e não há entendimento jurídico pacificado quanto à eventual emissão de 

cotas preferenciais e debêntures por parte de sociedade limitada, o que não confere segurança 

jurídica para a oferta e o investimento em tais instrumentos 

 Na hipótese de a emissora se organizar sob a forma de companhia fechada há um 

espectro mais amplo de valores mobiliários passíveis de oferta pública – além daqueles 

passíveis de oferta por sociedades limitadas, é viável oferta pública de ações e debêntures.  

 É possível, ainda, que o valor mobiliário representativo de dívida, sujeito à remuneração 

condicionada ao resultado financeiro positivo do empreendimento, deter características de 

contrato de participação de investimento-anjo, de que trata a Lei Complementar nº 155/2016, 

concebido com a pretensão de limitar as perdas financeiras do investidor ao principal investidor 

e afastar o atingimento do patrimônio pessoal do investidor-anjo por dívidas da empresa, diante 

de eventual desconsideração da pessoa jurídica, amparada no art. 50 do Código Civil, inclusive 

em caso de recuperação judicial. 

 

13) Quais são os valores mobiliários presentes no mercado local de crowdfunding de 

investimento? 

 Durante as pesquisas, com base em informações disponíveis na Central de Sistemas da 

CVM e nas plataformas, verificou-se que após a entrada em vigor da ICVM 588, em 14 de julho 

de 2018, até 31 de março de 2018, a presença dos seguintes valores mobiliários: 

a) debêntures conversíveis e ações preferenciais, ofertadas por companhias fechadas, 

novas participantes do mercado local de crowdfunding de investimento, que passaram 

a ser admitidas pela ICVM 588; e 

b) notas promissórias comerciais e CIC, com e sem previsão de conversibilidade. 

  Os valores mobiliários representativos de dívida podem ou não distribuir rendimentos 

periódicos. Para os instrumentos que não distribuem rendimentos, sugere-se que os ganhos são 

expectados quando da “monetização” do ativo após a sua valorização. 

  Quanto às dívidas remuneradas, os instrumentos podem prever o pagamento de (i) 

rendimentos gerados pelo esforço do empreendedor ou de terceiros, com ou sem a previsão de 

rentabilidade mínima; ou, ainda, de (ii) juros determinados ou determináveis. 
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  O valor mobiliário representativo de dívida, sujeito à remuneração condicionada ao 

resultado financeiro positivo do empreendimento, pode ainda deter características de contrato 

de participação de investimento-anjo, de que trata a Lei Complementar nº 155/2016, ainda que 

tal prática não tenha se propagado no mercado local. 

 

14) O investimento por meio de crowdfunding de investimento representa investimento 

em renda fixa ou em renda variável? 

 Na perspectiva do investidor, sob o enfoque econômico-financeiro, o investimento via 

crowdfunding pode representar, a depender das características do valor mobiliário negociado, 

investimento em renda fixa ou em renda variável. 

  As operações de renda fixa são aquelas que têm como características (i) expectativa de 

recebimento do capital investido; (ii) remuneração previamente dimensionada no momento do 

investimento por meio de juros; e (iii) não sujeição à variação de natureza aleatória.  

  As operações de renda variável, por sua vez, são aquelas que têm como elementos 

característicos (i) o risco de perda do capital investido; (ii) o desconhecimento pelo investidor 

da remuneração no momento do investimento; e (iii) a imprevisibilidade da remuneração. 

Observe-se que o eventual direito ao recebimento de dividendos fixos por acionistas ou, ainda, 

rendimentos fixos condicionados a eventual resultado financeiro positivo, decorrente do esforço 

do empreendedor ou de terceiros, não retira o caráter aleatório dos rendimentos. 

 

15) É necessária a intervenção estatal por meio de regulamentação em relação ao 

crowdfunding de investimento?  

 Sim. A regulamentação é necessária tanto para a correção das falhas de mercado, como 

para a administração dos riscos a ele inerentes. Em relação ao crowdfunding de investimento a 

regulamentação é desejável por tais motivos, sendo justificada para resguardar os agentes 

econômicos envolvidos no negócio, atribuir estabilidade e higidez ao mercado, bem como 

resguardar os interesses da sociedade como um todo. Entretanto, para que a regulação seja 

eficiente, é necessária a adequada configuração de incentivos, orientados de forma coerente e 

coesa, voltados para o interesse público. 
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16) Há coerência entre os propósitos orientadores da ICVM 588 e do mercado de capitais?  

  Sim. Os propósitos da ICVM 588 são coerentes em relação aos objetivos fundamentais 

da regulação do mercado de capitais, de forma orientada para (i) a proteção dos seus 

participantes e do mercado; (ii) a alocação de recursos em atividades produtivas; e para (iii) 

evitar a concentração do poder econômico. Tais propósitos são coerentes, ainda, em relação aos 

valores e princípios consagrados por meio do art. 170 da CF, dentre os quais destaque-se o 

propósito de fomentar a alocação de capital produtivo nas empresas em fase inicial ou com 

dificuldades de acesso ao crédito, em função de seu menor porte. 

 

17) O mercado de crowdfunding de investimento local sofreu alterações após a sua 

regulamentação?  

  Sim. O mercado de crowdfunding de investimento sofreu alterações após a sua 

regulamentação. No período observado – compreendido entre 14 de julho de 2017 e 31 de 

março de 2018 – há indicativos que sugerem que o crowdfunding de investimento, nos moldes 

regulamentados pela ICVM 588, estaria contribuindo para (i) o alargamento do mercado, por 

meio da ampliação do rol dos potenciais emissores (companhias fechadas) e instrumentos 

ofertados; e para (ii) o aprofundamento do mercado, pelo aumento do tamanho de tais ofertas 

diminutas. 

 

18) A regulamentação do crowdfunding de investimento por meio da ICVM 588 tem se 

revelado eficiente para canalizar recursos para sociedades empresárias de pequeno porte? 

 No momento da elaboração deste trabalho não é possível afirmar, de forma peremptória, 

que a regulação é eficiente para a consistente ampliação e aprofundamento do mercado de 

capitais para sociedades empresárias de pequeno porte ou, ainda, para maior difusão do 

investimento de risco a investidores de varejo. 
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19) Qual é a tributação incidente sobre operações financeiras cursadas no País, imputável 

ao investidor pessoa física, residente no Brasil? 

  O investidor pessoa física, residente no Brasil, que realiza operações financeiras no 

âmbito dos mercados financeiro e de capitais brasileiro, pode vir a ser sujeito passivo de dois 

tributos, a saber: o IOF e o IR. 

 O IOF, na sua modalidade IO/TVM, incide sobre operações de aquisição, cessão, 

resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos ou valores mobiliários. No 

momento, o impacto do IO/TVM é neutro para o investidor, na medida em que, de acordo com 

a regulamentação em vigor – qual seja, o RIOF – estão sujeitas à alíquota zero do Imposto as 

operações financeiras: 

a) com debêntures; 

b) do mercado de renda variável, inclusive as realizadas em bolsas de valores, de 

mercadorias, de futuros e entidades assemelhadas; 

c) de renda fixa mantidas por prazo igual ou superior a 30 dias; e 

d) envolvendo títulos ou valores mobiliários que não recebem tratamento específico 

por meio do RIOF. 

  A sistemática de tributação pelo IR do acréscimo patrimonial efetivamente percebido 

por pessoas físicas residentes no Brasil é distinta para operações cursadas nos mercados de 

renda fixa e de renda variável. 

 Entretanto, para fins de tributação pelo IR, são consideradas operações no mercado de 

renda variável apenas aquelas cursadas em ambiente de bolsa e “assemelhadas” – tendo a 

amplitude desta última sido bastante esvaziada pela RFB, não acompanhando o 

desenvolvimento tecnológico e os rearranjos do mercado de capitais. 

  As operações financeiras cursadas no ambiente de bolsa e “assemelhadas” estão sujeitas 

à tributação sintética – isto é, por somatória, com tributação mensal dos resultados – e o IR tem 

caráter antecipatório, sendo devido como antecipação de um imposto que poderá ser ou não 

considerado devido, quando do ajuste anual. A apuração e recolhimento do tributo se dá por 

parte do próprio beneficiário da renda (sistema de auto recolhimento). As despesas incorridas 

nas operações no mercado de renda variável podem ser deduzidas, assim como as perdas podem 
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ser compensadas em operações cursadas nos mesmos mercados735. No mercado à vista, os 

ganhos líquidos auferidos estão sujeitos ao IR à alíquota básica de 15% - sem prejuízo da 

incidência de regras específicas aplicáveis às operações day-trade e ao “IRFonte de 0,005%”.  

Os ganhos líquidos auferidos por investidor pessoa física são isentos do IR em 

operações no mercado à vista de ações nas bolsas de valores, realizadas em cada mês, cujo valor 

de venda seja igual ou inferior a R$ 20 mil, para o conjunto de ações; assim como em relação 

aos ganhos líquidos auferidos por pessoa física com ações emitidas por pequenas e médias 

empresas, negociadas no mercado à vista de bolsas de valores – isto é, no “mercado de acesso”. 

Os rendimentos produzidos em decorrência do investimento em renda variável sob a 

forma de dividendos por parte de empresas tributadas pelo lucro real, presumido e arbitrado, 

são considerados isentos do IR. 

Em regra, os ganhos e os rendimentos gerados por operações financeiras cursadas no 

âmbito dos mercados financeiro e de capitais, mas fora do ambiente de bolsas ou assemelhadas, 

recebem indistintamente o tratamento jurídico-tributário dispensado às operações de renda fixa.  

  Os negócios jurídicos que recebem o tratamento jurídico-tributário dispensado às 

aplicações financeiras em renda fixa têm os seus rendimentos (sentido lato) sujeitos à tributação 

analítica – ou seja, a tributação se dá operação a operação; no sistema de fonte (IRFonte), em 

caráter definitivo, sem a integração dos ganhos ou os rendimentos auferidos à base de cálculo 

do IR para fins de declaração de ajuste anual, sem a viabilidade de posterior ajuste ou 

compensação de perdas. 

  A base de cálculo será a diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do IOF 

eventualmente incidente e o valor investido; ou, ainda, os rendimentos gerados pelo 

investimento. As alíquotas do IRFonte são decrescentes em relação ao tempo de aplicação –, 

fixadas entre 22,5% e 15%, nos termos do art. 1º da Lei nº 11.033/2004. O dever instrumental 

de reter e recolher o IRFonte é imputado à fonte pagadora dos rendimentos (responsável); ou, 

                                                 

 
735 As operações de renda variável no mercado à vista, de opções, futuros ou a termo estão sujeitas a tratamento 

tributário específico. O mercado à vista é o de interesse para fins dessa dissertação, na medida em que os valores 
mobiliários em estudo não se caracterizam como instrumentos derivativos. 
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ainda, a instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o pagamento 

dos rendimentos ao beneficiário final.  

 

20) Qual é a tributação incidente sobre o investimento nos valores mobiliários no mercado 

doméstico de crowdfunding de investimento? 

  As operações com valores mobiliários do crowdfunding de investimento são cursadas 

exclusivamente no ambiente de plataforma, no mercado de capitais. Entretanto, é vedada a 

negociação secundária de tais instrumentos na plataforma. Isso não significa que a negociação 

secundária não é facultada ao titular do instrumento – mas, apenas, que ela ocorrerá sob a forma 

de uma negociação bilateral privada, fora do mercado de capitais. 

  Com base na literatura e em evidências empíricas, para fins dessa dissertação, partimos 

do pressuposto de que os valores mobiliários do crowdfunding de investimento poderão ser: 

ações preferenciais, debêntures, CIC ou notas promissórias comerciais. Os três últimos poderão 

ser conversíveis ou não em instrumento de participação societária (ações ou cotas). Parte-se do 

pressuposto de que os três últimos instrumentos, ainda para fins desse trabalho, são 

representativos de mútuo, têm pouca liquidez e o prazo para desinvestimento é estimado em 3 

a 10 anos. 

  A negociação primária, no âmbito do mercado de capitais, está na esfera de incidência 

do IO/TVM. Considerando as características dos valores mobiliários especificados, sugere-se 

que tal incidência será neutra para o investidor, incidindo a alíquota zero do IO/TVM736. 

  Na medida em que as plataformas não são assemelhadas às bolsas para fins tributários, 

o IR incidirá quando da negociação secundária do instrumento, que se opera fora do mercado 

de capitais. Em tais situações, o IR incide na sistemática de ganho de capital, com alíquotas 

crescentes, conforme o valor da operação. Considerando que as operações no mercado de 

crowdfunding são de pequeno valor, aplicar-se-ia a alíquota mínima, de 15%. Registre-se que 

a negociação de bens e direitos de pequeno valor até R$ 35 mil, no mês em que se realizar, está 

isenta da incidência do IR – ou seja, há a possibilidade de, a depender dos valores envolvidos, 

                                                 

 
736 Conforme exposto na resposta ao questionamento precedente. 
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de o ganho de capital decorrente da alienação do instrumento financeiro adquirido no ambiente 

de plataforma ser considerado isento da incidência do IR. 

  No caso dos instrumentos financeiros representativos de um mútuo conversível – 

inclusive as debêntures – o ganho auferido com o resgate do investimento está na esfera de 

incidência do IR. Após o resgate, o investidor passará a ser, em contrapartida, titular de 

instrumento de participação (ex.: ações ou cotas). A negociação do instrumento de participação 

fora do mercado financeiro (lato senso) está sujeito à tributação pelo IR na sistemática de ganho 

de capital – da mesma maneira que as negociações secundárias anteriormente comentadas.  

  Assumindo que os rendimentos decorrentes do investimento poderão ou não ser 

distribuídos, sob a forma de dividendos ou juros, incide o IR sobre o valor do rendimento 

efetivamente pago ao investidor. Os rendimentos produzidos pelas ações preferenciais, sob a 

forma de dividendos, por parte de empresas tributadas pelo lucro real, presumido e arbitrado 

são considerados isentos do IR. 

  Na hipótese de o investidor vir a se tornar detentor de cotas de sociedade limitada, os 

lucros percebidos também estarão isentos da incidência do IR.  

  Os rendimentos distribuídos pelos demais instrumentos financeiros do crowdfunding de 

investimento, representativos de um mútuo – quais sejam, debêntures, CIC e notas promissórias 

comerciais –, estão sujeitos ao tratamento dispensado aos rendimentos auferidos no mercado 

de renda fixa. Dessa maneira, incidirá o IRFonte sobre o valor dos rendimentos efetivamente 

pagos, aplicando-se as alíquotas decrescentes em relação ao tempo de aplicação –, fixadas entre 

22,5% e 15%, nos termos do art. 1º da Lei nº 11.033/2004. O IRFonte suportado pelo 

contribuinte deverá ser retido e recolhido pela fonte pagadora dos rendimentos. 

  Na hipótese de o investimento ser efetuado por meio de sindicato de investimento 

participativo constituído sob a forma de sociedade em conta de participação – que corresponde 

ao veículo de investimento disseminado no mercado doméstico – o retorno do investimento 

será inferior ao investimento direto, na medida em que serão repassados ao investidor custos 

tributários adicionais. Isso porque as sociedades em conta de participação são equiparadas às 

pessoas jurídicas pela legislação do imposto sobre a renda – e, como tais, são contribuintes do 

Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), da CSLL, da Contribuição para o 

PIS/Pasep e da Cofins.  
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21) Qual é o tratamento tributário dos ganhos e rendimentos auferidos pelo investidor em 

contrato de participação de investimento-anjo?  

  O tratamento dispensado aos ganhos e rendimentos auferidos pelo investidor em 

contrato de participação de investimento-anjo está previsto na IN RFB 1.719 e o seu resultado 

para o investidor é no mesmo sentido do dispensado no mercado de renda fixa, descrito na 

resposta ao questionamento 19. Para a identificação da regra-matriz de incidência tributária 

correspondente ver o Quadro Sinóptico 5. 

 
22) A tributação do investimento via crowdfunding de investimento é coerente em relação 

os vetores que orientam a regulamentação da CVM deste mecanismo de captação? 

 A regulamentação da CVM concede amplos descontos regulatórios em relação às 

ofertas públicas de distribuição dos valores mobiliários do crowdfunding de investimento, com 

vistas a viabilizar o acesso ao mercado de capitais para sociedades empresárias de pequeno 

porte de forma mais simples, célere e com menor custo. Dentre os objetivos da ICVM 588 cite-

se a contribuição para a criação de negócios e desenvolvimento de setores inovadores, tornando 

viável o acesso ao mercado de capitais para sociedades empresárias de pequeno porte, ainda 

não maduras o suficiente para acessar o mercado de bolsa de valores. 

 A tributação pelo IO/TVM de tais operações com valores mobiliários, à luz da 

regulamentação aplicável no momento da elaboração dessa dissertação, é neutra para o 

investidor, na medida em que a alíquota do imposto é reduzida a zero. 

  No que tange à tributação pelo IR aplicável às operações no mercado de capitais há, 

preferencialmente, a indução da alocação de recursos oriundos da poupança popular no 

financiamento de longo prazo de sociedades por ações, maduras o suficiente para negociar as 

suas ações em bolsa.  

 Especificamente em relação às sociedades empresárias de pequeno porte, nos termos 

definidos na ICVM 588, não há instrumento tributário que estimule especificamente o 

investimento em tais empresas. A despeito das operações do crowdfunding de investimento 

terem a finalidade precípua de alocar capital produtivo em sociedades empresárias de pequeno 
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porte, os rendimentos percebidos – sejam eles fixos ou aleatórios –, são predominantemente737  

tributados pela legislação do IR como provenientes de operações financeiras de renda fixa, 

recebendo tratamento tributário mais gravoso, se comparadas com as operações de renda 

variável. 

  Nessa linha de raciocínio, é possível asseverar que a tributação do investimento via 

crowdfunding de investimento não é coerente em relação aos vetores que orientam a 

regulamentação da CVM, na medida em que as normas jurídicas aplicáveis ao mecanismo de 

captação de recursos não fazem perfeito sentido, quando consideradas em conjunto. 

  Vale observar, ainda, que a figura dos sindicatos de investimento participativo foi 

introduzida no sistema jurídico pela CVM para contribuir com a redução da assimetria de 

informações e para uma tomada de decisão de investimento fundamentada. Entretanto, as 

normas tributárias incidentes desestimulam o modelo prevalente no mercado – que corresponde 

à organização do veículo, sob a forma de SCP – na medida em que tal arranjo jurídico negocial 

é equiparado a uma pessoa jurídica, o que impacta negativamente o retorno do investimento e 

pode desestimular o uso do mecanismo. De outra forma, implica afirmar que, no âmbito 

doméstico, o veículo de investimento é incentivado na esfera da regulamentação do mercado 

de capitais, mas é desincentivado no âmbito da tributação pelo IR. 

 Considerando que a tributação gera distorções posto que influencia o comportamento 

dos agentes econômicos, o descompasso entre os vetores orientadores da tributação pelo IR em 

relação aos vetores orientadores do mercado de crowdfunding de investimento pode 

desinventivar a alocação de capital produtivo em negócios nascentes, inovadores e/ou de porte 

reduzido.  

                                                 

 
737 Excetuados os dividendos distribuídos aos titulares de ações preferenciais. 
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ANEXO A – Plataformas de crowdfunding consultadas 

ANGELLIST. Estados Unidos da América: Disponível em: <www.angel.co>. 

ASSOB. Austrália. Disponível em: <www.assob.com.au>.  

BENFEITORIA. Brasil. Disponível em: <www.benfeitoria.com>. 

CATARSE. Brasil. Disponível em: <www.catarse.me>.  

CROWDCUBE. Reino Unido: Disponível em: <www.crowdcube.com>. 

EQSEED. Brasil. Disponível em: <www.eqseed.com>.  

FUNDLY. Estados Unidos da América: Disponível em: <www.fundly.com>.  

INDIEGOGO. Estados Unidos da América: Disponível em: <www.indiegogo.com>. 

JUNTOS.COM.VC. Brasil. Disponível em: <www.juntos.com.vc>. 

KICKANTE. Brasil. Disponível em: <www.kickante.com.br> 

KICKSTARTER. Estados Unidos da América: Disponível em: <www.kicksarter.com>.  

KRIA. Brasil. Disponível em: <www.kria.vc>. 

LENDINGCLUB. Estados Unidos da América: Disponível em: <www.lendingclub.com>. 

PROSPER. Estados Unidos da América: Disponível em: <www.prosper.com>. 

STARTMEUP. Brasil. Disponível em: <www.startmeup.com.br>. 

URBE.ME. Brasil. Disponível em: <www.urbe.me>.  

VAKINHA. Brasil. Disponível em: <www.vakinha.com.br>.  

WEDOGOOD. França. Disponível em: <www.wedogood.co>. 
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ANEXO B – Informações essenciais sobre ofertas públicas de distribuição de sociedade 

empresária de pequeno porte dispensada de registro pela CVM e realizadas por meio de 

plataforma eletrônica de investimento participativo consultadas 

EQSEED. ALLUGATOR. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de 
Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de 
Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento 
Participativo. Emissora: Allugator Serviços Digitais Ltda. Data de início: 5 mar. 2018. 
Disponível em: <https://eqseed.com/investir/allugator>. Acesso em: 3 abr. 2018. 

______. DINDIN. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de Valores 
Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de Registro 
pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo. 
Emissora: Dindin Soluções Financeiras S.A. Data de início: 22 mar. 2018. Disponível em: 
<https://eqseed.com/investir/dindin>. Acesso em: 3 abr. 2018. 

______. HOUSED. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de Valores 
Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de Registro 
pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo. 
Emissora: Housed Serviços Gráficos e Decoração Ltda. Data de início: 15 jan. 2018. 
Disponível em: <https://eqseed.com/investir/housed>. Acesso em: 3 abr. 2018. 

______. PEGAKI. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de Valores 
Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de Registro 
pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo. 
Emissora: Pegaki Pecnologia de Entregas Ltda. Data de início: 22 nov. 2017. Disponível em: 
<https://eqseed.com/investir/housed>. Acesso em: 3 abr. 2018. 

______. PEEPI. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de Valores 
Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de Registro 
pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo. 
Emissora: Peepi Tecnologia da Informação Ltda. Data de início: 2 out. 2017. Disponível em: 
<https://eqseed.com/investir/peepi>. Acesso em: 1 nov. 2017. 

KRIA. CABEED. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de Valores 
Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de Registro 
pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo. 
Emissora: CPH Atividades de Internet Ltda. Data de início: 29 nov. 2017. Disponível em: 
<https://www.broota.com.br/organizacoes/cabeed/informacoes-essenciais-oferta-publica>. 
Acesso em: 29 dez.2017. 

______. CERVEJARIA LEUVEN. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de 
Distribuição de Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte 
Dispensada de Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de 
Investimento Participativo. Emissora: FAG Indústria e Comercio de Bebidas Ltda. Data de 
início: 20 out. 2017. Disponível em: <https://www.broota.com.br/organizacoes/cervejaria-
leuven/informacoes-essenciais-oferta-publica>. Acesso em: 1 nov. 2017. 
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______. JOAQUINA BRASIL. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição 
de Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de 
Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento 
Participativo. Emissora: Joaquina Brasil Confecção e Comércio de Roupas, Artigos de 
Decoração Ltda – ME. Data de início: 8 nov. 2017. Disponível em: 
<https://www.kria.vc/empresas/joaquina-brasil-7df70929-6cb4-4640-a57d-bc1b6329349c>. 
Acesso em: 3 abr. 2018. 

______. KRIA. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de Valores 
Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de Registro 
pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo. 
Emissora: Arco Participações S/A. Data de início: 7 mar. 2018. Disponível em: 
<https://www.kria.vc/startups/kria>. Acesso em: 3 abr. 2018. 

______. LOOPIMÓVEIS.COM. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição 
de Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de 
Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento 
Participativo. Emissora: Loop - Serviços de Comunicações Ltda – ME. Data de início: 18 
dez. 2017. Disponível em: <https://www.kria.vc/startups/loopimoveis-com>. Acesso em: 3 abr. 
2018. 

______. LUCKRO. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de Valores 
Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de Registro 
pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo. 
Emissora: Luckro Digital S.A. Data de início: 19 mar. 2018. Disponível em: 
<https://www.kria.vc/empresas/luckro-incentivos-para-varejo>. Acesso em: 3 abr. 2018. 

______. MAIS 60 SAÚDE. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de 
Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de 
Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento 
Participativo. Emissora: EFG Saúde Ltda. Data de início: 19 out. 2017. Disponível em: 
<https://www.broota.com.br/organizacoes/mais-60-saude/informacoes-essenciais-oferta-
publica>. Acesso em: 29 dez. 2017. 

______. NOSSO SANGUE. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de 
Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de 
Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento 
Participativo. Emissora: Nosso Sangue Serviços e Treinamento Ltda. Data de início: 27 out. 
2017. Disponível em: <https://www.broota.com.br/organizacoes/nosso-sangue/informacoes-
essenciais-oferta-publica>. Acesso em: 1 nov. 2017. 

______. PHOSFATO. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de 
Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de 
Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento 
Participativo. Emissora: Phosfato Presentes e Fotografias Ltda. Data de início: 25 set. 2017. 
Disponível em: <https://www.broota.com.br/organizacoes/phosfato/informacoes-essenciais-
oferta-publica>. Acesso em: 1 nov. 2017. 

______. RESALE Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de Valores 
Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de Registro 
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pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo. 
Emissora: Resale Tecnologia e Serviços Ltda ME. Data de início: 26 fev. 2018. Disponível 
em: <https://www.kria.vc/empresas/resale>. Acesso em: 3 abr. 2018. 

______. ZEBRA. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de Valores 
Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de Registro 
pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo. 
Emissora: Zb Sports S/A. Data de início: 13 dez. 2017. Disponível em: 
<https://www.broota.com.br/organizacoes/zebra-sportswear/informacoes-essenciais-oferta-
publica>. Acesso em: 29 dez. 2017. 

STARTMEUP. EXPENSEON. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição 
de Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de 
Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento 
Participativo. Emissora: Expense On Demand Serviço de Intermediação Ltda. ME. Data de 
início: 31 jan. 2018. Disponível em: <http://www.startmeup.com.br/#/oferta/expon>. Acesso 
em: 3 abr. 2018. 

______. RADIX. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de Valores 
Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de Registro 
pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo. 
Emissora: Radix Investimentos Florestais Ltda. Data de início: 20 dez. 2017. Disponível em: 
<https://www.startmeup.com.br/#/oferta/radix>. Acesso em: 3 abr. 201829 dez. 2017. 

URBE.ME. MONTE VILLE. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição 
de Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de 
Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento 
Participativo. Emissora: CRM Construções Civil Ltda. Data de início: 26 mar. 2018. 
Disponível em: <https://urbe.me/projeto.php?key=NjA=>. Acesso em: 3 abr. 2018. 

______. TERRA BRASILIS. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de 
Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de 
Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento 
Participativo. Emissora: Residencial Terra Brasilis Empreendimento Imobiliário SPE 
Ltda . Data de início: 12 dez. 2017. Disponível em: <https://urbe.me/projeto.php?key=NTg=>. 
Acesso em: 14 dez. 2017. 

______. VILLA GAUDI. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de Distribuição de 
Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte Dispensada de 
Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de Investimento 
Participativo. Emissora: Portal de Granada Empreendimentos Ltda. Data de início: 25 jan. 
2018. Disponível em: <https://urbe.me/projeto.php?key=NTk=>. Acesso em: 3 abr. 2018. 

______. URBE.ME. RESERVA DA MATA. Informações Essenciais sobre a Oferta Pública de 
Distribuição de Valores Mobiliários de Emissão de Sociedade Empresária de Pequeno Porte 
Dispensada de Registro pela CVM e Realizada por meio de Plataforma Eletrônica de 
Investimento Participativo. Emissora: Villa Canto dos Pássaros Empreendimentos SPE 
Ltda . Data de início: 17 out. 2017. Disponível em: <https://urbe.me/projeto.php?key=NTc=>. 
Acesso em: 14 dez. 2017. 


