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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como o objeto a análise dos fatores de risco de responsabilização do 

investidor-anjo por obrigações da sociedade investida em operações de investimento 

formalizadas por meio de contratos conversíveis. Diante do ambiente de incerteza gerado pela 

aplicação indiscriminada do instituto da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, 

o mercado passou a adotar os contratos conversíveis como forma de mitigação de risco no 

investimento em startup, entre os quais incluímos os contratos de adiantamento para futuro 

aumento de capital (AFAC), mútuo conversível e opção de compra de participação societária. 

Soma-se a estes o contrato de participação, criado pela Lei Complementar nº 155/2016, cuja 

regulamentação prevê expressamente vedação ao comprometimento do patrimônio do 

investidor-anjo. Os temas foram analisados no contexto dos modelos contratuais 

mencionados, sob as perspectivas da tipicidade contratual e societária, bem como da 

desconsideração da personalidade jurídica. Foram identificados os riscos relacionados aos 

contratos conversíveis que, em geral, podem ser mitigados pela observância dos limites das 

atribuições típicas dos investidores-anjo. 

 

Palavras-chave:  Investimento-anjo. Startup. Contratos conversíveis. Tipicidade contratual. 

Tipicidade societária. Desconsideração da personalidade jurídica. Lei 

Complementar nº 155/2016. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this paper is the analysis of the risk factors of angel-investor liability for 

obligations of the invested company in investment operations formalized through convertible 

agreements. In face of the uncertainty environment generated by the indiscriminate 

application of the disregard doctrine in Brazil, the market players started to adopt the 

convertible agreements as a form of risk mitigation in startup investment, among which we 

include the AFAC, convertible debt and purchase option. Added to these is the participation 

agreement, created by Complementary Law No. 155/2016, whose regulations expressly 

prohibit the commitment of the angel-investor’s assets. The topics were analyzed in the 

context of the contractual models mentioned, under the perspective of contractual and 

corporate typicity, as well as the disregard doctrine. The risks related to convertible 

agreements have been identified, which can generally be mitigated by observing the limits of 

typical angel investor role. 

 

Keywords:  Angel-investment. Startup. Convertible agreements. Contractual typicity. 

Corporate typicity. Disregard doctrine. Complementary Law No. 155/2016.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Muito tem se falado sobre inovação, startup, investimento-anjo e outros temas 

afins, e o crescimento do interesse por esses assuntos não ocorre por acaso. São cada vez mais 

comuns as histórias de empresas de sucesso, muitas delas brasileiras, o que vem chamando a 

atenção da sociedade e da mídia em geral. A cidade de São Paulo é considerada o principal 

ecossistema de startups da América do Sul1, e o número de startups no Brasil vem crescendo 

consideravelmente nos últimos anos. A Associação Brasileira de Startups (ABStartups), por 

exemplo, conta atualmente com aproximadamente 4,2 mil filiados (em 2012, o total era de 

pouco mais de 2,5 mil)2. A Startup Base3, base de dados da ABStartups, já conta com mais de 

6 mil startups cadastradas. 

No entanto, o volume de investimento nesse tipo de empresa ainda é muito baixo 

se considerarmos o potencial econômico brasileiro (atualmente somos a 9ª maior economia do 

mundo4). O montante investido em startups no Brasil em 2016 foi de aproximadamente R$ 

851 milhões5. Porém, estima-se que o mercado brasileiro tem potencial para atingir mais de 

R$ 5 bilhões em volume de investimento6. 

Destacamos dois fatores que, quando somados, podem explicar esse desempenho 

relativamente baixo: (i) o alto grau de mortalidade das startups, considerando que 

aproximadamente 25% delas fecham as portas em seu primeiro ano e 50% nos quatro 

primeiros anos7; e (ii) a insegurança do investidor quanto à limitação de sua responsabilidade. 

A questão da mortalidade das startups é natural de mercado, compreensível diante do caráter 

                                                           
1  STARTUP GENOME. Global Startup Ecosystem Report 2017. 14 Mar. 2017. Disponível em: 

<https://startupgenome.com/report2017/>. Acesso em: 26 nov. 2018. p. 95. 
2  TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. O cenário de crescimento das startups no Brasil. 24 jan. 2018. 

Disponível em: <https://transformacaodigital.com/o-cenario-de-crescimentos-das-startups-no-brasil/>. 

Acesso em: 13 out. 2018. 
3  https://startupbase.abstartups.com.br/. 
4  Informação extraída do site do Fundo Monetário Internacional. Disponível em: 

<http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>. Acesso 

em: 19 ago. 2018. 
5  ANJOS DO BRASIL. Investimento anjo para startups cresce mesmo com a crise, mas está sob risco. 

17 jul. 2017. Disponível em: <http://www.anjosdobrasil.net/blog/investimento-anjo-para-startups-cresce-

mesmo-com-a-crise-mas-esta-sob-risco>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
6  BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Capital 

empreendedor. Relator: José Humberto. Consultores legislativos: Marcos Pineschi Teixeira e Marcelo 

Sobreiro Maciel. Brasília: Edições Câmara, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-

camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/capital_empreendedor%20-3.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2018. p. 248. 
7  ARRUDA, Carlos; NOGUEIRA, Vanessa. Causas da mortalidade das startups brasileiras: como aumentar 

as chances de sobrevivência no mercado. DOM – Fundação Dom Cabral, Nova Lima, v. 9, n. 25, p. 26-33, 

nov./fev. 2014/2015. Disponível em: <https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigo-29767>. 

Acesso em: 26 nov. 2018. 
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inovador das empresas, que em regra exploram produtos, serviços e/ou modelos de negócio 

ainda não testados. Já a questão da insegurança do investidor resulta da aplicação, muitas 

vezes desmedida, de institutos como o da desconsideração da personalidade jurídica pelo 

Poder Judiciário, gerando incertezas diante da imprevisibilidade da extensão da 

responsabilização dos agentes pelas obrigações da sociedade. 

Nesse cenário surgiram, por criação do próprio mercado, os contratos conversíveis 

de investimento, aqui entendidos como as modalidades contratuais em que o investidor aporta 

recursos na sociedade — inicialmente como dívida, adiantamento de capital ou aquisição de 

opção/direito de compra de quotas — e que conferem a ele a possibilidade de ingressar 

posteriormente no quadro de sócios mediante conversão ou exercício da opção. O objetivo por 

trás desses contratos é afastar o investidor, pelo menos temporariamente, dos riscos da 

sociedade, mantendo-o como titular de um direito meramente contratual até que se sinta 

suficientemente seguro para realizar a conversão. 

No entanto, diante do histórico de decisões proferidas principalmente pela Justiça 

do Trabalho no Brasil, que tem responsabilizado não apenas sócios, mas outros atores ligados 

à sociedade por outros vínculos que não o societário, pode-se questionar a efetiva proteção 

conferida ao investidor pelos contratos conversíveis. Nesse contexto, foi publicada a Lei 

Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016, que introduziu em nosso ordenamento o 

contrato de participação, destinado à realização de investimento em startup, e que prevê 

expressamente vedação ao comprometimento do patrimônio do investidor-anjo em caso de 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade investida. 

Dessa forma, este trabalho se propõe a analisar os riscos relacionados à realização 

de investimento em startup por meio de contratos conversíveis. Buscamos identificar 

referidos riscos e compreender sua verdadeira extensão, de modo a auxiliar na tomada de uma 

decisão informada por parte dos investidores quanto à adoção de determinado modelo 

jurídico. 

Focamos nossa análise na figura do investidor-anjo. Assim, estruturamos a 

presente pesquisa a partir da delimitação do seu perfil, identificando os interesses e a forma de 

atuação que o caracterizam. Com isso, foi possível analisar os riscos aqui identificados, bem 

como a conveniência da utilização dos referidos contratos conversíveis, a partir do modelo 

comportamental e da lógica econômico-financeira adotada pelo investidor-anjo. 

Analisamos, ainda, os contratos conversíveis mais utilizados para realização de 

investimento em startups, entre os quais incluímos os contratos de (i) adiantamento para 

futuro aumento de capital (AFAC); (ii) opção de compra de participação societária; (iii) 
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mútuo conversível em participação societária; e (iv) contrato de participação. A análise desse 

último merece especial atenção, uma vez que se trata de contrato legalmente típico, cuja 

utilização resulta na incidência do regramento legal ao caso concreto. 

Com a delimitação do perfil do investidor-anjo e a análise qualificada dos 

contratos conversíveis e da sua adequação ao modelo de investimento-anjo, foi possível a 

análise dos riscos de responsabilização do investidor-anjo, no contexto dos referidos 

contratos, sob três perspectivas, considerando os limites da liberdade contratual e da 

autonomia da vontade aplicáveis em cada caso: (i) perspectiva da tipicidade contratual, que 

tem impacto mais relevante no caso do contrato de participação devido à sua tipicidade legal; 

(ii) perspectiva da tipicidade societária, notadamente quanto aos limites impostos às partes 

frente ao risco de configuração de relação societária; e (iii) perspectiva da desconsideração da 

personalidade jurídica, que permeia os temas i e ii mas tem enfoque especial nos limites e nos 

fundamentos da sua aplicação pelo Poder Judiciário. 

Utilizamos como fonte de pesquisa para o presente trabalho doutrina nacional e 

estrangeira, incluindo livros e artigos acadêmicos dos cursos de Direito, Administração de 

Empresas e Finanças, informações de sites de associações e de grupos de investidores-anjo, 

dados e pesquisas publicadas por entidades privadas e governamentais e julgados do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Vale 

destacar que o tema específico da responsabilidade do investidor nos contratos conversíveis 

ainda não foi abordado por nossos tribunais. Dessa forma, nossa pesquisa se refere à análise 

de julgados relacionados a temas correlatos. 

Não incluímos em nossa pesquisa, não obstante o interesse de aprofundamento 

acadêmico posterior, questões relacionadas ao processo de tramitação da Lei Complementar 

nº 155/2016. Da mesma forma, não foi possível a realização de entrevistas com profissionais 

do mercado para captura do histórico e impressões sobre esse e outros temas relacionados 

direta ou indiretamente ao nosso objeto de pesquisa. Além disso, embora seja de essencial 

importância para a análise e para a mensuração de riscos na realização de investimento em 

startup, não abordamos neste trabalho o tema da auditoria jurídica de passivos. 

O conteúdo do presente trabalho foi dividido em três capítulos com escopos inter-

relacionados e interdependentes, organizados de maneira lógica e sequencial para possibilitar 

a compreensão dos resultados obtidos. No primeiro capítulo, tratamos dos principais 

conceitos relacionados ao tema abordado, tais como o conceito de startup, investidor-anjo e 

investimento-anjo. Nesse mesmo capítulo, tratamos da contextualização e da delimitação do 

tema objeto da nossa análise, bem como do modelo de investimento-anjo, suas características 
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e seus interesses. É desse capítulo que extraímos as bases para delimitação do comportamento 

padrão do investidor-anjo considerado para os fins de análise dos temas subsequentes. 

No segundo capítulo, analisamos os contratos conversíveis de investimento em 

startup, especificamente os contratos de (i) AFAC; (ii) opção de compra de participação 

societária; (iii) mútuo conversível em participação societária; e (iv) contrato de participação, 

destacando as principais características que os identificam e os diferenciam uns dos outros. 

Por tratar-se o contrato de participação de modelo contratual legalmente típico, realizamos 

uma análise pormenorizada de cada um dos artigos da Lei Complementar nº 155/2016 

dedicados a ele, buscando compreender a extensão de sua aplicação, identificar seus 

elementos caracterizadores e verificar sua aplicabilidade prática. 

O terceiro e último capítulo é dedicado à identificação e à análise dos riscos de 

responsabilização do investidor-anjo por dívidas da sociedade investida no âmbito das 

operações de investimento realizadas por meio de contrato conversível. Nesse capítulo, 

analisamos o tema sob as perspectivas (i) da tipicidade contratual, especialmente 

considerando a proteção patrimonial estabelecida na Lei Complementar nº 123/2006; (ii) da 

tipicidade societária, especialmente quanto ao risco de descaracterização da natureza 

contratual e de consequente configuração de relação societária envolvendo o investidor-anjo; 

e (iii) da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quanto aos limites de 

aplicação do referido instituto no âmbito dos contratos conversíveis. A abordagem do tema 

sob essas perspectivas tem como ponto de conexão os limites da liberdade contratual e da 

autonomia da vontade, cuja observância é relevante para que se mantenham as características 

essenciais do modelo jurídico escolhido para a realização do investimento. 

Os contratos conversíveis, ao que nos parece, representam, de fato, proteção ao 

investidor-anjo em caso de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade investida, 

observadas as especificidades de cada caso. O grau de risco a que o investidor-anjo está 

exposto relaciona-se diretamente com o seu comportamento perante a sociedade, 

especialmente quanto ao grau de ingerência, controle e participação nas atividades da startup. 

Quanto maior a ingerência do investidor nos negócios da empresa investida, maior sua 

exposição a riscos. 
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1 INVESTIMENTOS EM STARTUPS NA PERSPECTIVA DO INVESTIDOR-ANJO 

 

 

1.1 Investidor-anjo, investimento-anjo e startup 

 

 

Antes de adentrarmos no tema específico dos contratos conversíveis de 

investimento-anjo8 e do contrato de participação9, dedicamos a parte inicial do nosso trabalho 

à apresentação de conceitos e informações/dados referentes ao direito das startups e ao 

ecossistema em que estas estão inseridas.  

Cabe aqui a ressalva de que o termo “direito das startups”, em nosso trabalho, não 

é utilizado para referir-se a uma matéria autônoma do direito. Utilizamos esse termo para nos 

referirmos ao enfoque que aqui damos às diversas matérias do direito considerando sua 

aplicabilidade à realidade das startups, tendo em conta as particularidades que apresentam e a 

necessidade de sua compreensão de forma particular. Nossa análise trata da compreensão do 

direito de forma geral, porém considerando os pontos de conexão entre o direito e as startups, 

assim como entendido por Lessig10 ao analisar “o direito do ciberespaço”. Portanto, trata-se 

de um trabalho sobre direito contratual e societário, porém com enfoque específico no 

ecossistema das startups. 

Investidor-anjo é a denominação utilizada para definir a pessoa natural que realiza 

investimento em startup11, diretamente ou por meio de veículo de investimento. Esses 

indivíduos têm, em geral, alguma experiência em gestão de negócios ou no segmento 

específico de atuação da sociedade a ser investida. São indivíduos dotados de relevante valor 

líquido12, ou seja, com capacidade relevante de investimento, e que empregam parcela do seu 

                                                           
8  Classificamos como contratos conversíveis de investimento-anjo os modelos contratuais adotados para 

formalização de investimento-anjo que não envolvem, pelo menos no primeiro momento, o ingresso do 

investidor-anjo no quadro de sócios da startup — referido ingresso pode ocorrer em momento futuro, 

observadas as condições estabelecidas no contrato, conforme vemos ao longo deste trabalho. 
9  Modalidade contratual de investimento-anjo introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei 

Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016. 
10  LESSIG, L. The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach. Harvard Law Review, n. 2, p. 501, 

1999. Disponível em: < https://cyber.harvard.edu/works/lessig/finalhls.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
11  MAYFIELD, William. Angels, Syndicates and Venture Capital. Saarbrücken: Lap Lambert Academic 

Publishing, 2016. p. 14. 
12  Tradução livre do termo net worth utilizado na literatura de língua inglesa. 
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patrimônio em empresas que apresentam elevado grau de risco e elevado potencial de 

retorno13.  

O investimento-anjo também é denominado “venture capital informal”14, pois 

acaba por se sobrepor ao que se denomina venture capital (cuja conceituação é abordada 

ainda neste item) em muitos aspectos. No entanto, apesar de poder ser incluído no conceito 

geral de venture capital, o investidor-anjo é figura conceitualmente autônoma, que se 

diferencia daquele. Para fins de compreensão do conceito de investimento-anjo e do seu 

adequado enquadramento no ciclo de vida das startups, apresentamos, mesmo que de forma 

sucinta, as definições de venture capital e private equity, para só então adentrarmos de forma 

mais específica no tema objeto do presente trabalho. 

Private equity é a modalidade de investimento em empresas não listadas em bolsa 

de valores, ou seja, empresas de capital fechado, cujo modelo se caracteriza pelas seguintes 

particularidades: (i) baixa liquidez da sociedade investida; (ii) expectativa, por parte do 

investidor, de retorno de longo prazo; e (iii) assimetria informacional entre investidor e 

empreendedores, decorrente da relativa informalidade das sociedades investidas. Como 

consequência do elevado grau de risco envolvido nos empreendimentos objeto de 

investimento na modalidade de private equity, outra característica essencial desse modelo é a 

expectativa de elevado retorno do capital investido15. 

Venture capital, por sua vez, é a modalidade de investimento focado em empresas 

em fases inicial de desenvolvimento, com perfil inovador e com alto potencial de 

crescimento16. No investimento do tipo venture capital, em geral, não há expectativa de 

retorno/remuneração mediante distribuição de dividendos. Esse modelo caracteriza-se pela 

temporariedade, em que o investidor adquire participação societária minoritária objetivando a 

                                                           
13  WONG, A.; BHATIA, M.; FREEMAN, Z. Angel Finance: The Other Venture Capital. Strategic Change, 

v. 18, n. 7/8, p. 221-230, 2009. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=941228&high=%20andrew%20wong>. Acesso em: 

13 out. 2018. 
14  MAYFIELD, William. Angels, Syndicates and Venture Capital. Saarbrücken: Lap Lambert Academic 

Publishing, 2016. p. 14. 
15  RAMALHO, C.; FURTADO, C. V.; LARA, R. A indústria de private equity e venture capital: 2º censo 

brasileiro. 2011. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8419/Private_Equity_e_Venture_Censo.pdf?

sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 30 nov. 2018. p. 41. 
16  CUMMING, Douglas. Introduction. In: CUMMING, Douglas (Ed.). The Oxford Handbook of Venture 

Capital. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 1-15. p. 1. 
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captura dos ganhos financeiros por meio de mecanismos de saída da sociedade (venda de 

participação, IPO, etc.)17. 

Embora o venture capital seja comumente mencionado na doutrina como parte do 

que seria um conceito mais amplo de investimento denominado private equity, na 

conformidade atual do mercado podemos considerar que os dois não se sobrepõem, sendo 

modalidades distintas de investimento. A principal distinção entre eles está na etapa do ciclo 

de vida da sociedade investida em que cada um se insere, bem como nos riscos que cada um 

admite em seu modelo de investimento. Enquanto no private equity o investidor ingressa na 

sociedade em uma fase de relativa maturidade, com objetivo de longo prazo, o investimento 

de venture capital é realizado ainda na fase inicial de vida da sociedade, com expectativa de 

retorno em prazo mais curto, capturado no momento da sua saída da sociedade. Em geral, os 

fundos de private equity não investem em startups, assim como os fundos de venture capital 

não investem em empresas mais maduras. 

O investimento-anjo, por sua vez, tem características próprias; diferencia-se do 

venture capital especialmente por conta das seguintes peculiaridades: (i) o investidor-anjo 

aplica seus próprios recursos na sociedade investida (diretamente ou por meio de veículo de 

investimento não profissionalizado), enquanto o venture capital é operacionalizado por meio 

de veículos de investimento profissionais (no Brasil, esse veículos são geralmente fundos de 

investimento em participações — FIPs), que investem e gerenciam recursos de terceiros; e (ii) 

o investidor-anjo costuma ter participação ativa na sociedade, atuando como uma espécie de 

mentor dos empreendedores, enquanto o veículo de investimento em venture capital tem 

atuação estratégica, relativamente mais distante dos empreendedores, muitas vezes exercida 

por meio de indicação de membros para compor o conselho de administração da sociedade 

investida18. 

De modo geral, o investimento-anjo ocorre no primeiro estágio de vida de uma 

startup. É a “primeira rodada de investimento externo independente”19. Para melhor 

compreensão da participação do investidor-anjo no desenvolvimento de uma startup, é 

                                                           
17  LANDSTRÖM, Hans. RIDING, Allan.; MADRILL, Judith, HAINES, George. Venture Capital as a 

Research Field. In: LANDSTRÖM, Hans (Ed.). Handbook of Venture Capital. Cheltenham, UK: Edward 

Elgar, 2007. p. 3-154. p. 5. 
18  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Financing High-

Growth Firms: The Role of Angel Investors. 2011. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1787/9789264118782-en>. Acesso em: 26 nov. 2018. p. 39. 
19  MCKASKILL, T. An Introduction to Angel Investing: A Guide to Investing in Early Stage 

Entrepreneurial Ventures. Australia, June 2009. Disponível em: 

<https://www.angelcapitalassociation.org/data/Documents/Resources/McKaskill-

_Intro_to_Angel_Investing.pdf?rev=CF33>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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indispensável que se conheçam os estágios de vida dessas empresas, bem como as 

peculiaridades relacionadas a cada um deles. Para isso, utilizamos o modelo inspirado no 

conceito adotado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)20, em referência à obra de Cardullo21, para definição e delimitação dos estágios de 

vida de uma startup: 

 

Gráfico 1 – Financiamento do ciclo de vida. 

 

Fonte: Organisation for Economic Co-operation and Development (2004). 

 

Conforme se depreende do gráfico 1, a fase inicial do ciclo de vida das startups 

tem como um de seus principais agentes o investidor-anjo. Este se insere justamente no 

intervalo entre capital privado/family, friends and fools (FFF, conceito explicado adiante) e os 

fundos de venture capital. O investidor-anjo posiciona-se, portanto, na parte final do primeiro 

estágio de vida das startups, após as fases de bootstrapper (fase em que a ideia de negócio da 

                                                           
20  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Promoting 

Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy: Towards a More Responsible and Inclusive 

Globalization. In: OECD CONFERENCE OF MINISTERS RESPONSIBLE FOR SMALL AND 

MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES), 2, 2004, Istanbul. Anais... Istanbul: OECD, 2004. p. 10. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/cfe/smes/31919231.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2018. p. 10. 
21  CARDULLO, MARIO W. Technological Entrepreneurism: Enterprise Formation, Financing and 

Growth. Baldock: Research Studies, 1999. 



16 

 

startup não está nem desenvolvida, nem validada) e aceleração (fase em que a ideia de 

negócio da startup está em processo de desenvolvimento e validação)22 e antes da série A ou 

1ª rodada. 

É nesse primeiro estágio de vida da startup que se encontra o chamado “vale da 

morte”, período de maior probabilidade de insucesso do empreendimento, em que a ideia do 

produto já existe, mas falta aos empreendedores “não só o capital financeiro para transformar 

[a ideia] em um negócio, mas experiência, conhecimento e relacionamentos que 

potencializem suas chances de sucesso”23. É justamente nessa fase que o investidor-anjo se 

insere, suprindo as necessidades básicas dos empreendedores. 

Destacamos, aqui, que o mercado já fala em um novo vale da morte, ainda mais 

profundo, posicionado após a fase de aceleração e investimento-anjo, resultante da dificuldade 

que as startups encontram de captar recursos em rodadas maiores de investimento, via venture 

capital, após o recebimento do primeiro aporte. Trata-se do seed gap, lacuna existente entre as 

etapas seed e early stage do ciclo de investimento das startups24. É nessa etapa que se inserem 

os fundos de venture capital denominados “fundos de capital semente”25 (ou pós-semente) 

atuantes no Brasil. Esses fundos investem recursos nas startups visando a preencher o seed 

gap, fazendo a ponte entre a fase inicial do desenvolvimento da empresa e as etapas mais 

avançadas de captação de recursos26. Assim como no caso do venture capital e do private 

equity, os fundos de capital semente investem e administram recursos de terceiros. 

Também são provedores de capital na primeira etapa do ciclo de vida das startups 

o grupo popularmente conhecido como FFF, sigla de língua inglesa para denominar family, 

friends and fools, ou família, amigos e tolos (em tradução livre). Família e amigos, como os 

                                                           
22  BAPTISTA LUZ ADVOGADOS. Apresentação: direito e startups (módulo 3). 18 out. 2017. Disponível 

em: <https://baptistaluz.com.br/espacostartup/apresentacao-direito-e-startups-modulo-3/>. Acesso em: 15 

nov. 2018. 
23  BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Capital 

empreendedor. Relator: José Humberto. Consultores legislativos: Marcos Pineschi Teixeira e Marcelo 

Sobreiro Maciel. Brasília: Edições Câmara, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-

camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/capital_empreendedor%20-3.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2018. p. 247. 
24  MARTINS, Danylo. Capital dos fundos ajuda a reduzir mortalidade de startups. Valor Econômico, São 

Paulo, 28 jun. 2018. Disponível em: <https://www.valor.com.br/empresas/5623323/capital-dos-fundos-

ajuda-reduzir-mortalidade-de-startups>. Acesso em: 25 nov. 2018. 
25  A Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) criou uma 

categoria de fundo de investimento e participação denominada FIP Capital semente, que realiza 

investimento em sociedades que, dentre outras especificações, tenham receita bruta anual de até R$ 16 

milhões. 
26  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Centro de 

Estudos em Private Equity e Venture Capital. Panorama da indústria brasileira de private equity e 

venture capital. 2008. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/13439/Panorama%20da%20ind%C3%BAstr

ia%20brasileira%20de%20Private%20Equity%20e%20Venture%20Vapital_2008.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y >. Acesso em: 30 nov. 2018. 
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próprios nomes já dizem, são as pessoas ligadas aos empreendedores por relação familiar ou 

de amizade as quais investem no negócio. O termo fools é utilizado para referir-se a outros 

investidores não sofisticados, que realizam o investimento de forma não profissional e não 

sistematizada27.  

O investidor-anjo se diferencia dos FFF por conta do critério adotado por cada um 

deles para decisão quanto à realização do investimento, que é distinto. Nesse quesito, o 

investidor-anjo se aproxima mais do venture capital, pois adota critério mais racional para 

fundamentar sua decisão28. 

O objeto central do nosso estudo é o investimento-anjo. O recorte temporal do 

ciclo de vida da startup considerado para o presente trabalho insere-se após a fase de 

aceleração e antes da primeira rodada de investimento (ou série A). Porém, considerando que 

(i) os contratos conversíveis aqui analisados também podem ser utilizados por outros agentes 

do mercado, tais como FFFs e aceleradoras, e até mesmo, eventualmente, por fundos de 

capital semente, e (ii) a atuação desses agentes pode, eventualmente, se sobrepor, as etapas 

imediatamente anteriores e posteriores também são consideradas, mesmo que indiretamente. 

Considerando as características de cada tipo de investidor elencadas 

anteriormente, nos alinhamos com a definição apresentada por Scott Shane e Shaker 

Heights29, para quem “o investidor-anjo é o indivíduo que aplica recurso, na forma de dívida 

ou capital, de suas próprias reservas em uma empresa privada detida e operada por alguém 

que não é nem seu amigo, nem membro da sua família”30. 

Quanto ao grau de participação do investidor-anjo no empreendimento e nas 

atividades da sociedade, podemos classificá-lo como ativo ou passivo. Investidor-anjo ativo é 

aquele que não apenas contribui com dinheiro (investimento financeiro propriamente dito), 

mas que também agrega outras contraprestações à sociedade, colaborando, em especial, com 

(i) mentoria, assessorando os empreendedores e contribuindo com sua experiência no 

desenvolvimento do negócio da startup, e (ii) network, abrindo à startup e aos 

                                                           
27  ABRAMS, Eliot. Securities Crowdfunding: More than Family, Friends, and Fools? 19 Jan. 2017. 

Disponível em <https://ssrn.com/abstract=2902217>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
28  LANDSTRÖM, Hans. RIDING, Allan.; MADRILL, Judith, HAINES, George. Venture Capital as a 

Research Field. In: LANDSTRÖM, Hans (Ed.). Handbook of Venture Capital. Cheltenham, UK: Edward 

Elgar, 2007. p. 3-154. p. 9. 
29  SHANE, S. A. The Importance of Angel Investing in Financing the Growth of Entrepreneurial 

Ventures: an Office of Advocacy working paper. Washington, D.C.: SBA Office of Advocacy, 2008. p. 6-

7. 
30  Tradução livre de “An angel investor is a person who provides capital, in the form of debt or equity, from 

his own funds to a private business owned and operated by someone else who is neither a friend nor a 

family member”. 
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empreendedores acesso à sua rede de relacionamento e contatos31. Esse agregado de 

contribuições do investidor-anjo em contrapartida à sua participação no capital da sociedade 

investida (seja direta ou indiretamente) é o que William Mayfield32 chama de “a operação de 

investimento-anjo”33. Esse é o grande diferencial do investidor-anjo quando comparado com 

os FFFs e os demais investidores não profissionais. É o chamado smart money34, ou dinheiro 

inteligente, em tradução livre.  

Já o investidor-anjo passivo é aquele que contribui para a sociedade 

exclusivamente com dinheiro. Esse, em geral, realiza seus investimentos por meio de grupo 

de investidores, em que o papel de investidor-anjo ativo, ou seja, de mentor dos 

empreendedores, é exercido pelo próprio grupo ou por algum de seus membros35. 

O investidor-anjo é ativo por natureza, sendo raros os casos de investidor 

passivo36. Por esse motivo, para a análise das questões que abordamos, este trabalho 

considerou como padrão exclusivamente os investidores-anjo ativos. 

Cabe aqui destacar uma categoria de investidor-anjo quem vem ganhando 

relevância no ecossistema das startups: são os super angels, ou superanjos. Conforme 

menciona Söderblom37, esses são investidores seriais que têm capacidade de investir 

montantes substancialmente relevantes nas startups. Os super angels se diferenciam dos 

demais investidores-anjo tanto pela quantidade de empresas em que investem anualmente 

quanto pelo volume monetário individual dos investimentos realizados. No cenário norte-

americano, por exemplo, a categoria dos super angels é compreendida por indivíduos com 

capacidade investimento equiparada à dos fundos de venture capital38,39. 

                                                           
31  PROWSE, S. Angel investors and the market for angel investments. Journal of Banking and Finance, v. 

22, n. 6-8, p. 785-792, Aug. 1998. 
32  MAYFIELD, William. Angels, Syndicates and Venture Capital. Saarbrücken: Lap Lambert Academic 

Publishing, 2016.  
33  No texto em inglês o autor chama de “the angel transaction”. 
34  BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Capital 

empreendedor. Relator: José Humberto. Consultores legislativos: Marcos Pineschi Teixeira e Marcelo 

Sobreiro Maciel. Brasília: Edições Câmara, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-

camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/capital_empreendedor%20-3.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2018. p. 248. 
35  PROWSE, S. Angel investors and the market for angel investments. Journal of Banking and Finance, v. 

22, n. 6-8, p. 785-792, Aug. 1998. p. 788. 
36  PROWSE, S. Angel investors and the market for angel investments. Journal of Banking and Finance, v. 

22, n. 6-8, p. 785-792, Aug. 1998. p. 788. 
37  SÖDERBLOM, A. The Current State of the Venture Capital Industry in Relation to Other Financing 

Sources for Startup Firms. Disponível em: <http://eng.entreprenorskapsforum.se/wp-

content/uploads/2012/02/Rapport_Current-state-of-the-venture_webb.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
38  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Financing High-

Growth Firms: The Role of Angel Investors. 2011. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1787/9789264118782-en>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
39  Quanto ao grau de experiência e relevância, Mayfield, considerando o cenário norte-americano, classificou 

os investidores-anjo como: (i) virgem: nunca realizou investimento-anjo, mas tem capacidade financeira 
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O ordenamento jurídico brasileiro somente veio a referir-se à figura do investidor-

anjo por meio da Lei Complementar nº 155/2016. Apesar de mencionada lei prever 

características suficientes para se formar um conceito legal de investidor-anjo (conforme 

abordamos com mais detalhe no item 2.3), esse conceito é de uso bastante restrito, 

considerando que sua aplicação se limita à modalidade de investimento ali prevista, ou seja, 

nos moldes do contrato de participação. Estão excluídos do conceito previsto na Lei 

Complementar nº 155/2016, por exemplo, quaisquer investidores-anjo que realizem 

investimento em uma startup por meio de outro modelo contratual que não o contrato de 

participação, ou mediante aquisição de participação societária. 

Assim como no caso do investidor-anjo, conforme mencionado no item anterior, 

não há definição legal de startup prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Esse fato pode 

representar uma barreira para a criação e a aplicação de normas direcionadas a esse tipo de 

empresa ou aos agentes do mercado que nela invistam. Para que seja possível, por exemplo, a 

criação de normas de incentivo fiscal para startups, é primordial que se possa identificar com 

clareza as sociedades beneficiárias de tais incentivos, o que só será possível com uma 

conceituação clara e objetiva de startup40. 

Vale destacar que a Lei Complementar nº 155/2016 trouxe em seu texto o 

conceito de startup para os fins específicos da sua aplicação. Esse conceito, extraído dos 

elementos previstos no artigo 61-A da Lei Complementar nº 123/2006, é explorado de forma 

mais detalhada no item 2.3, a seguir. 

Dessa forma, a definição e a conceituação de startups para os fins do presente 

trabalho têm origem doutrinária. Não temos, aqui, o objetivo de fixar de forma definitiva a 

abrangência do conceito de startup. A busca por uma conceituação exata não é necessária 

para os objetivos que pretendemos alcançar em nossa pesquisa. De todo modo, 

                                                                                                                                                                                     
para fazê-lo e está em busca de oportunidade; (ii) redundante (demitido): realiza apenas um investimento-

anjo, geralmente utilizando recursos provenientes de seu antigo emprego e objetiva, na verdade, adquirir 

uma nova ocupação; (iii) relutante: fez diversos investimentos ao longo do tempo, mas com experiências 

negativas (apesar da capacidade financeira para investir, carece de habilidade suficiente para identificar 

boas oportunidades); (iv) lucrativo: além de capacidade financeira para investir, tem habilidade suficiente 

para identificar boas oportunidades; (v) corporativo: empresa de médio ou grande porte que realiza 

investimento em startups (a categoria de investidor-anjo corporativo pode enquadrar-se, na verdade, na 

definição de capital semente). MAYFIELD, William. Angels, Syndicates and Venture Capital. 

Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, 2016. p. 16. 
40  RAMOS, Pedro; MATOS, Felipe. Manual de boas práticas em políticas públicas de apoio a startups: 

capítulo 1 - ambiente regulatório. [S. l.]: Dínamo, 2018.(Playbooks Dínamo). Disponível em: 

<https://hotsite-

dinamo.azurewebsites.net//storage/chapters/OmqekDwhqcys9qbsoLMI4Y1sv6IpJ74704rD59TZ.pdf>. 

Acesso em: 30 nov. 2018. p. 9 e 41. 
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apresentaremos a seguir algumas características que são comuns às startups e nos auxiliarão 

no entendimento da matéria de forma global. 

Conforme definição de Ries41, startup é “uma instituição humana projetada para 

criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza”. Essa definição nos 

parece acertada, considerando o contexto em que está inserida na obra mencionada, pois leva 

em consideração alguns fatores relevantes para a compreensão do que vem a ser uma startup, 

em especial (i) a inovação atrelada ao produto ou serviço por ela desenvolvido42 e (ii) o 

cenário de extrema incerteza, decorrente do fato de que seu modelo de negócios (incluindo 

estrutura financeira e de preço, seus produtos e clientes) também é, e deve ser, inovador e 

desconhecido, diferentemente de outros negócios tradicionais já testados.  

Nesse mesmo sentido, o estatuto social da Associação Brasileira de Startups as 

define como “empresas nascentes de base tecnológica e de inovação que trabalham em 

condições de extrema incerteza”43. Em nossa visão, essa condição de extrema incerteza 

caracteriza-se pelo próprio objeto das startups, que deve ser inovador e, de alguma forma, 

experimental em sua essência. 

Dessa forma, entendemos como startup a empresa de base tecnológica em fase 

inicial de desenvolvimento, que atua em condições de extrema incerteza, com perfil inovador 

e possibilidade de crescimento exponencial. 

 

 

1.2 Contextualização do tema e delimitação do objeto da análise 

 

 

Nossa análise se insere em um contexto de ascensão das startups pelo mundo, a 

mesma ascensão que também é verificada no Brasil. Conforme mencionado anteriormente, a 

                                                           
41  RIES, E. A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar 

empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Leya, 2012. Edição do Kindle. Posição 247. 
42  Ries considera inovação no sentido amplo, podendo ser “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”. RIES, E. A startup enxuta: como os empreendedores atuais 

utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Leya, 2012. 

Edição do Kindle. Posição 529. 
43  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS. Estatuto Social. São Paulo. Disponível em: 

<https://trello-

attachments.s3.amazonaws.com/577a6ebb68b58e244f133acd/579621bda0b8a30e360cf43b/31f0750b8664e

26bea381901c73447ab/Estatuto_Social_-_Novo.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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cidade de São Paulo é hoje o principal ecossistema de startups da América do Sul44, e o 

número de startups no Brasil vem apresentando elevado crescimento nos nos últimos anos. 

Já são muitos os casos de startups de sucesso, e o Brasil já apresenta seus 

primeiros unicórnios45. É o caso de 99 (antiga 99Taxis) e Nubank. O controle da 99, por 

exemplo, foi vendido para a chinesa Didi Chuxing, em janeiro de 2018, considerando 

valuation de US$ 1 bilhão46. Da mesma forma, no caso do Nubank, a rodada de investimentos 

realizada no final de fevereiro de 2018 (Série E), também considerou valuation de US$ 1 

bilhão47. Podemos também mencionar o caso da PagSeguro, cujo initial public offer (IPO) 

movimentou US$ 2,6 bilhões na bolsa de valores de Nova York48. 

Como consequência dessa notória ascensão, a atenção dos investidores vem cada 

vez mais se voltando para esse tipo de negócio. Segundo pesquisa realizada pela associação 

Anjos do Brasil, que reúne investidores brasileiros e tem como objetivo o fomento ao 

investimento-anjo, o volume de investimento em startups em 2016 foi de R$ 851 milhões, o 

que representa crescimento de 9% em relação a 201549.  

No entanto, esse mercado poderia ser ainda maior, visto o tamanho da economia 

brasileira, atualmente a 9ª maior do mundo50, como já mencionado. Em estudo publicado pela 

Câmara dos Deputados51, estima-se que o mercado brasileiro de investimento-anjo tem 

potencial para atingir mais de R$ 5 bilhões em volume de investimento. 

Uma amostra do potencial de expansão do investimento-anjo no Brasil pode ser 

extraída da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Startups em conjunto com a 

                                                           
44  STARTUP GENOME. Global Startup Ecosystem Report 2017. 14 Mar. 2017. Disponível em: 

<https://startupgenome.com/report2017/>. Acesso em: 26 nov. 2018. p. 95. 
45  Expressão utilizada para designar startups com valor de mercado superior a US$ 1 bilhão. 
46  BRIGATTO, Gustavo. Aplicativo 99 confirma venda para chinesa Didi Chuxing. Valor Econômico, São 

Paulo, 3 jan. 2018. Disponível em: <https://www.valor.com.br/empresas/5244569/aplicativo-99-confirma-

venda-para-chinesa-didi-chuxing>. Acesso em: 18 ago. 2018. 
47  MORENO; Felipe. Nubank recebe aporte e é a 2ª startup de mais de US$ 1 bilhão do Brasil. StartSe, fev. 

2018. Disponível em: <https://conteudo.startse.com.br/startups/felipe/nubank-recebe-aporte-e-e-2a-startup-

de-mais-de-us-1-bilhao-do-brasil/>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
48  MOREIRA; Talita. IPO do PagSeguro movimenta US 26 bi, diz fonte. Valor Econômico, São Paulo, 23 

jan. 2018. Disponível em: <https://www.valor.com.br/financas/5278137/ipo-do-pagseguro-movimenta-us-

26-bi-diz-fonte>. Acesso em: 12 jun. 2018. 
49  ANJOS DO BRASIL. Investimento anjo para startups cresce mesmo com a crise, mas está sob risco. 

17 jul. 2017. Disponível em: <http://www.anjosdobrasil.net/blog/investimento-anjo-para-startups-cresce-

mesmo-com-a-crise-mas-esta-sob-risco>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
50  Informação extraída do site do Fundo Monetário Internacional. Disponível em: 

<http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>. Acesso 

em: 19 ago. 2018. 
51  BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Capital 

empreendedor. Relator: José Humberto. Consultores legislativos: Marcos Pineschi Teixeira e Marcelo 

Sobreiro Maciel. Brasília: Edições Câmara, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-

camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/capital_empreendedor%20-3.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2018. p. 248. 
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Accenture52,53 denominada Radiografia do ecossistema brasileiro de startups 2017. De 

acordo com a pesquisa, por exemplo, apenas 9,28% dos recursos iniciais das startups vêm de 

investidores-anjo, enquanto 76,22% vêm de capital próprio dos empreendedores. Um dos 

principais gargalos para o desenvolvimento do mercado é, de acordo com os entrevistados, a 

dificuldade de obtenção de investimento para a fase inicial da startup, justamente onde a 

atuação do investidor-anjo se insere. A mesma pesquisa aponta que a percepção dos 

empreendedores quanto ao acesso a capital ainda não é ideal: 40% dos entrevistados estão 

satisfeitos (entre bom e ótimo), enquanto 60% consideraram o cenário de investimento no 

Brasil entre ruim e regular.  

Porém, a pesquisa também aponta certo grau de otimismo entre os 

empreendedores: 81% dos entrevistados acreditam que o cenário de investimento vai 

melhorar até 2020. Entre as ideias para melhoria do cenário apontadas na pesquisa se 

destacam (i) a criação de incentivos fiscais para aceleradoras, investidores-anjo, fundos de 

seed capital, venture capital e venture debt e (ii) diminuição da responsabilidade dos 

investidores por obrigações da empresa investida54. 

Embora existam inúmeros casos de sucesso, é sabido que a grande maioria das 

startups está fadada à morte prematura. Estudo realizado pela aceleradora Startup Farm, 

considerando 191 empresas do seu portfólio e publicado em 7 de julho de 2017, aponta que 

aproximadamente 74% dessas empresas fecham as portas após 5 anos de existência55. No 

mesmo sentido, a pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral e publicada em 2014 aponta 

que 25% das startups morrem em seu primeiro ano de existência e 50% delas, nos 4 primeiros 

anos56. Diante da alta taxa de mortalidade das startups, o investidor deve sempre estar 

preparado e resguardado juridicamente para os casos de insucesso. A escolha consciente da 

estrutura jurídica a ser utilizada para a realização do investimento é parte fundamental da sua 

tomada de decisão. É nesse ponto que pretendemos colaborar com nossa pesquisa. 

                                                           
52  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS; ACCENTURE. Radiografia do ecossistema brasileiro 

de startups 2017. Disponível em: <http://ecossistemasdestartups.com.br/#download>. Acesso em: 26 nov. 

2018. 
53  Os resultados obtidos pela pesquisa podem sofrer variações regionais. Dessa forma, algumas regiões podem 

apresentar resultados não equivalentes se consideradas isoladamente. 
54  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS; ACCENTURE. Radiografia do ecossistema brasileiro 

de startups 2017. Disponível em: <http://ecossistemasdestartups.com.br/#download>. Acesso em: 26 nov. 

2018. p. 13. 
55  STARTUP FARM. Pesquisa da Startup Farm revela a mortalidade das startups brasileiras. 12 jul. 

2016. Disponível em: <https://startup.farm/blog/pesquisa-da-startup-farm-revela-a-mortalidade-das-

startups-brasileiras/>. Acesso em: 26 nov. 2018.  
56  ARRUDA, Carlos; NOGUEIRA, Vanessa. Causas da mortalidade das startups brasileiras: como aumentar 

as chances de sobrevivência no mercado. DOM – Fundação Dom Cabral, Nova Lima, v. 9, n. 25, p. 26-33, 

nov./fev. 2014/2015. Disponível em: <https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigo-29767>. 

Acesso em: 26 nov. 2018. 
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Considerando a alta taxa de mortalidade das startups e diante do cenário de 

insegurança jurídica resultante da relativização da limitação de responsabilidade nas 

estruturas societárias, conforme tratamos de maneira mais detalhada no item 3.4, os modelos 

contratuais conversíveis de investimento surgiram e acabaram prevalecendo em decorrência 

da necessidade de proteção patrimonial dos investidores. 

A opção dos investidores-anjo pelas modalidades contratuais conversíveis de 

investimento se apoia em dois fatores determinantes: (i) caso o investimento seja realizado via 

participação societária, com aquisição de quotas da sociedade investida, o vínculo societário 

pode resultar em comprometimento do patrimônio do investidor-anjo se houver 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, especialmente em se tratando de 

dívidas de natureza trabalhista e fiscal, conforme tratamos pormenorizadamente no item 3.4; 

(ii) em caso de insucesso do empreendimento e consequente liquidação ou falência da 

sociedade, por não ser quotista, o investidor-anjo concorre em igualdade de condições com os 

demais credores quirografários da sociedade, enquanto o direito de recebimento de eventuais 

valores pelos quotistas é residual57. 

O objeto da nossa análise é restrito às operações de investimento em startups 

constituídas sob o tipo jurídico das sociedades limitadas58. Esta representa, junto com o 

microempreendedor individual (MEI), a maior parte das pessoas jurídicas constituídas no 

Brasil nos últimos anos59. O mesmo ocorre no ambiente das startups, em que o tipo jurídico 

das sociedades limitadas é predominante, especialmente pela simplicidade e pela modicidade 

de custos envolvidos na sua constituição e na sua manutenção, se comparado, por exemplo, 

com as sociedades por ações60. 

No mesmo sentido, e considerando o cenário apresentado neste item, nossa 

análise é focada nas operações de investimento formalizadas por meio de contratos 

conversíveis de investimento-anjo, ou seja, contratos que visam à disponibilização de recursos 

para a sociedade com a possibilidade ou obrigatoriedade de conversão em participação 

societária (ou de opção de aquisição de participação societária), especificamente: (i) contrato 

de AFAC (item 2.2.1); (ii) contrato de opção de compra de participação societária (item 

                                                           
57  LOBO, Carlos Alexandre; POTENZA, Guilherme Peres. Investimentos venture capital e private equity: 

considerações práticas e jurídicas. In: BOTREL, Sérgio; BARBOSA, Henrique (Coords.). Finanças 

corporativas: aspectos jurídicos e estratégicos. São Paulo: Gen/Atlas, 2010. p. 267-316. p. 276. 
58  Cuja disciplina se dá nos termos dos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil. 
59  Dados extraídos do Indicador de Nascimento de Empresas Serasa Experian, disponível em: 

<https://www.serasaexperian.com.br/amplie-seus-conhecimentos/indicadores-economicos>. Acesso em: 25 

jul. 2018. 
60  COELHO, G. T.; GARRIDO, L. G. Dissecando o contrato entre startups e investidores anjo. In: JUDICE, 

Lucas Pimenta; NYBO, Erik Fontenele (Orgs.). Direito das startups. São Paulo: Juruá, 2016. p. 117. 
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2.2.2); (iii) contrato de mútuo conversível em participação societária (item 2.2.3); e (iv) 

contrato de participação (item 2.3). 

Conforme mencionado anteriormente, o objeto central do nosso estudo é o 

investimento-anjo, sendo considerado para a presente análise o período compreendido entre a 

fase de aceleração e a primeira rodada de investimento (ou série A), bem como, de forma 

indireta, as etapas imediatamente anteriores e posteriores. 

Não há dados estatísticos que revelem em números as formas contratuais mais 

utilizadas para realização de investimento-anjo no ecossistema de startups brasileiro de uma 

forma geral61. Porém, tanto a doutrina quanto a mídia especializada são pacíficas em relação à 

predominância do contrato de mútuo conversível nas operações de investimento-anjo62.  

Juntamente com o mútuo conversível, também é relevante a presença da opção de 

compra de participação societária como alternativa para a realização de investimento em 

startup63. Conforme pesquisa publicada em 201464, abordando exclusivamente operações 

realizadas por aceleradoras no Brasil, (i) 57% das operações analisadas se deram na 

modalidade de opção de compra; (ii) 36%, por mútuo conversível; e (iii) 7%, via investimento 

direto, o que demonstra predominância da opção de compra nesse segmento específico do 

ecossistema das startups. 

O contrato de participação ainda não pode ser considerado como efetivamente 

incluído no mercado. Há, inclusive, dúvidas quanto à sua efetiva aceitação. A inclusão do 

contrato de participação entre os modelos contratuais analisados neste trabalho se justifica 

pela sua relevância, pois se trata de contrato legalmente típico, uma espécie de marco 

regulatório do investimento-anjo em nosso ordenamento jurídico. 

Já a abordagem do AFAC neste trabalho se justifica por sua utilização nas 

operações mais informais de investimento, como é o caso dos FFF, em que o aporte de capital 

pode não ser formalizado por contrato, configurando-se como mera operação contábil. 

  

                                                           
61  Há pesquisa publicada em 2014 que aponta o percentual de operações realizadas via mútuo conversível, 

investimento direto e opção de compra. Porém, essa pesquisa refere-se exclusivamente a operações 

realizadas por aceleradoras. LUZ, Luis Felipe Bapista; RAMOS, Pedro Henrique Ramos. O perfil das 

aceleradoras brasileiras. 2014. Disponível em: <https://www.slideshare.net/startupbr/o-perfil-das-

aceleradoras-brasileiras-baptista-luz-advogados>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
62  ANJOS DO BRASIL. Guia de investimento anjo & documentos legais. Disponível em: 

<http://www.anjosdobrasil.net/guia.html>. Acesso em: 26 nov. 2018. p. 24. 
63  LOBO, Carlos Alexandre; POTENZA, Guilherme Peres. Investimentos venture capital e private equity: 

considerações práticas e jurídicas. In: BOTREL, Sérgio; BARBOSA, Henrique (Coords.). Finanças 

corporativas: aspectos jurídicos e estratégicos. São Paulo: Gen/Atlas, 2010. p. 267-316. p. 283. 
64  LUZ, Luis Felipe Bapista; RAMOS, Pedro Henrique Ramos. O perfil das aceleradoras brasileiras. 2014. 

Disponível em: <https://www.slideshare.net/startupbr/o-perfil-das-aceleradoras-brasileiras-baptista-luz-

advogados>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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1.3 Modelo do investimento-anjo 

 

 

Com base no tipo de investimento abordado neste trabalho, formalizado por meio 

de contrato conversível de investimento sem participação direta do investidor no capital social 

da startup, consideramos para nossa análise tanto a perspectiva do retorno financeiro, 

referente às modalidade de saída/desinvestimento para captura do retorno do capital investido, 

quanto a perspectiva da governança corporativa, referente à interferência do investidor-anjo 

na gestão dos negócios da sociedade. 

Pode-se afirmar que o retorno financeiro do investidor-anjo se dá quase 

exclusivamente por meio de evento de liquidez, ou evento de saída, que é o último estágio do 

ciclo de participação do investidor-anjo na startup65. A tese do investimento-anjo baseia-se 

justamente na relação entre risco e retorno. Por se tratar de empresa nascente e com alto risco 

de mortalidade nos primeiros anos de vida (pode-se dizer, inclusive, com mortalidade 

provável), o investimento só se sustenta se o retorno esperado em caso de sucesso for 

igualmente relevante, a ponto de compensar o risco do empreendimento. Em tese, só é 

possível apreender esse ganho excepcional por meio dos mecanismos de saída que 

possibilitem ao investidor-anjo capturar ganhos semelhantes aos dos empreendedores, 

quotistas da sociedade. 

O desinvestimento (saída do investidor-anjo da sociedade investida) é realizado, 

de modo geral, por meio de alguma das modalidades relacionadas no quadro 166. 

 

  

                                                           
65  Conforme Allan Riding, os estágios do processo decisório do investidor-anjo são: (i) prospecção de 

negócios e primeiras impressões: (a) busca e engajamento de negócios com potencial de investimento e (b) 

primeira sinalização de avaliação informal; (ii) avaliação da proposta: (a) análise do plano de negócios e 

realização de auditoria, (b) reuniões entre investidor e fundadores, consultores e potenciais parceiros e (c) 

avaliação interna e externa da oportunidade e dos empreendedores; (iii) negociação e fechamento: 

negociação dos termos do negócio entre investidor-anjo e empreendedores; (iv) envolvimento pós-

investimento: contribuição do investidor-anjo para desenvolvimento do negócio; e (v) saída: (a) venda da 

participação do investidor-anjo (conceito genérico de venda) ou (b) perda do investimento. RIDING, Allan; 

MADRILL, Judith; HAINES, George. Investment Decision Making by Business Angels. In: 

LANDSTRÖM, Hans (Ed.). Handbook of Venture Capital. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. p. 232-

346. p. 334. 
66  AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos. Introdução ao private equity e venture capital para empreendedores. Brasília: Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2011. p. 200-207. 
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Quadro 1 – Mecanismos de saída. 

MECANISMO DE SAÍDA CARACTERÍSTICAS 

Abertura de capital Abertura do capital da startup em bolsa de valores, 

possibilitando a venda da participação societária detida pelo 

investidor no mercado. 

Venda estratégica Venda da totalidade ou parte da empresa para comprador 

estratégico, geralmente empresa ou grupo de maior porte 

atuante no mesmo segmento da startup. 

Recompra Compra, pelos empreendedores/fundadores, da participação 

societária detida pelo investidor. 

Venda secundária Venda da participação detida por um investidor para outro 

investidor (ou veículo de investimento). 

Venda de ativos Venda dos ativos da empresa investida para adimplemento de 

obrigações financeiras e/ou distribuição de resultado aos 

sócios/investidores. 

Perda total Perda da totalidade dos recursos aportados pelo investidor, 

por meio, por exemplo, de mecanismo de opção de venda de 

participação societária aos fundadores por valor simbólico. 

Fonte: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2001). 

 

Com base nas características apresentadas quanto ao modelo adotado para o 

investimento-anjo, fica claro que qualquer estrutura contratual adotada deve levar em 

consideração os eventos de saída. Da mesma forma, qualquer norma legal atinente ao tema 

deve levar em consideração tais eventos, seja por meio da definição de regras, seja conferindo 

plena liberdade aos agentes para estruturarem contratualmente as suas próprias hipóteses. A 

remuneração do investimento-anjo mediante distribuição de dividendos não é, em regra, uma 

possibilidade relevante considerada pelo investidor-anjo67. 

Do ponto de vista da governança corporativa, considerando que o investidor-anjo 

não é, de modo geral, quotista da sociedade (tendo em conta a realização do investimento por 

meio de contrato conversível), não são assegurados a ele, em tese, os mesmos direitos 

conferidos aos sócios. O investidor-anjo não goza de direito de voto nas deliberações sociais.  

Porém, são comuns, nos contratos de mútuo conversível e opção de compra, 

cláusulas que conferem uma espécie de poder de veto ao investidor-anjo. Referimo-nos a esse 

direito como “uma espécie de” por não se tratar de um direito de veto propriamente dito. 

                                                           
67  LANDSTRÖM, Hans. RIDING, Allan.; MADRILL, Judith, HAINES, George. Venture Capital as a 

Research Field. In: LANDSTRÖM, Hans (Ed.). Handbook of Venture Capital. Cheltenham, UK: Edward 

Elgar, 2007. p. 3-154. p. 5. 
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Como se depreende, por exemplo, do modelo de contrato de mútuo conversível 

disponibilizado pela Anjos do Brasil68, bem como mencionado por Pedro Ramos69, conforme 

tratamos adiante no item 2.3.1, os contratos de mútuo conversível costumam estabelecer 

cláusula que vincula algumas deliberações ou atos da sociedade à aprovação prévia do 

investidor.  

Essas deliberações — ou atos — estão tipicamente relacionadas à liquidez da 

sociedade, à preservação de seus ativos e à limitação de seu passivo, o que interfere 

diretamente na capacidade da sociedade de honrar com suas obrigações previstas no contrato 

conversível. Referido veto é, na verdade, um direito de natureza creditícia, cujo 

descumprimento tem como consequência o vencimento antecipado de obrigações da 

sociedade, não sendo, em tese, passível de execução específica. Por esse motivo, o direito de 

veto do investidor-anjo não se confunde com um direito de voto ou veto típico de sócio. 

Assim como as cláusulas de “veto”, também é possível encontrar nos contratos 

conversíveis, cláusulas estabelecendo previamente os termos e condições do acordo de 

quotistas/acionistas da sociedade a ser firmado no momento do ingresso do investidor-anjo no 

quadro societário. Em alguns casos o contrato traz, inclusive, a minuta de acordo de 

quotistas/acionistas como anexo. Essas cláusulas, em nosso entendimento, são justificáveis 

pela expectativa de ingresso futuro do investidor-anjo na sociedade; não têm objetivo de 

antecipar nenhum direito, mas tão somente predefinir os prerrogativas e obrigações que 

regerão a eventual relação societária futura das partes. 

Do ponto de vista da gestão da sociedade, é importante destacar que o 

investimento-anjo é realizado considerando não só a capacidade de crescimento da empresa, 

mas também o perfil dos empreendedores. Estes são os principais agentes da sociedade. 

Foram eles que tiveram a ideia e serão eles os responsáveis pela empresa. 

O envolvimento do investidor-anjo na administração da sociedade, especialmente 

ocupando cargo de gestão/administração, é, em tese, incompatível com o próprio racional do 

investimento realizado via contrato conversível, que visa à mitigação de riscos patrimoniais. 

Isso porque, caso o investidor-anjo ocupe cargo na administração, ele estará exposto 

essencialmente aos mesmos riscos que procurou evitar com a adoção da estrutura contratual 

                                                           
68  ANJOS DO BRASIL. Guia de investimento anjo & documentos legais. Disponível em: 

<http://www.anjosdobrasil.net/guia.html>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
69  RAMOS, P. H.; PERRONI, D.; LUZ, B. A regulação do investimento-anjo no Brasil: comentários e 

perspectivas a respeito da Lei Complementar 155/2016. 2016. Disponível em: 

<https://baptistaluz.com.br/wp-content/uploads/2018/06/artigo-baptista-luz-pt-

regulac%CC%A7a%CC%83o-do-Investimento-anjo-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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conversível70, o que não parece conveniente, principalmente considerando o cenário de 

incerteza em que as startups estão inseridas. 

Além disso, conforme aponta pesquisa realizada pela Anjos do Brasil71, o 

investidor- anjo típico tem ocupação principal que nos parece incompatível com a assunção de 

atribuições do dia a dia na administração de uma startup. De acordo com essa pesquisa, (i) 

50% dos investidores-anjo são empresários; (ii) 29% são executivos; (iii) 13% são 

investidores/gestores profissionais; (iv) 6% são profissionais liberais; e (v) 2% exercem outras 

atividades. A gestão da startup, por conceito, fica a cargo dos empreendedores. 

Porém, é comum que os contratos de mútuo conversível e opção de compra 

prevejam a obrigatoriedade de transformação futura da startup em sociedade por ações, bem 

como a criação de conselho de administração em uma etapa mais avançada de seu ciclo de 

vida, no qual é muitas vezes assegurado um assento ao investidor-anjo72. A presença no 

conselho de administração após a transformação da sociedade é uma maneira de assegurar ao 

investidor-anjo certo grau de controle quanto aos rumos da sociedade e à forma de aplicação 

do valor por ele investido. Porém, tendo em vista o caráter deliberativo do conselho de 

administração, do ponto de vista dos riscos para o investidor-anjo, sua participação como 

conselheiro da startup pode não fazer sentido. 

  

                                                           
70  Nos termos do artigo 1.016 do Código Civil: “Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente 

perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”. Nos termos do 

artigo 158 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das SAs): “Art. 158. O administrador não é 

pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular 

de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas 

atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto. § 1º O administrador não 

é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar 

em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de 

responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão 

de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, 

no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral. § 2º Os administradores são solidariamente 

responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para 

assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos 

eles”. 
71  ANJOS DO BRASIL. Pesquisa: quem são os investidores anjo brasileiros. Disponível em: 

<http://docplayer.com.br/5907913-Pesquisa-quem-sao-os-investidores-anjo-brasileiros-reproducao-

permitida-desde-que-citada-fonte-e-link-para-site-www-anjosdobrasil.html>. Acesso em: 15 ago. 2018. 
72  FEIGESLSON, Bruno et al. Direito das startups. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 139. 
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1.4  Conclusões parciais sobre investimentos em startups na perspectiva do investidor-

anjo 

 

 

Com base nos dados apresentados, bem como na doutrina analisada, faz sentido 

concluir que o investimento em startups (considerando a fase inicial do seu ciclo de vida) é 

realizado majoritariamente por meio de contratos conversíveis. Dentre essas modalidades 

contratuais, (i) o mútuo conversível é predominante entre os investidores-anjo; (ii) a opção de 

compra tem utilização relevante entre as aceleradoras; (iii) o AFAC tende a ser mais utilizado 

por FFF; e (iv) o contrato de participação ainda não demonstra inserção relevante no 

ecossistema das startups. 

É possível afirmar, ainda, que a tese de investimento-anjo é caracterizada pela 

necessidade de realização do retorno do investimento em prazo relativamente curto, por meio 

de um mecanismo de saída, que se materializa, de modo geral, pela venda de participação 

societária. O retorno do investimento mediante distribuição de dividendos não é uma 

possibilidade relevante considerada pelo investidor-anjo para recuperação de seu 

investimento. 

Além disso, as atribuições do investidor-anjo na sua interação com a startup e 

com os empreendedores caracterizam-se por atividades de mentoria e compartilhamento de 

rede de relacionamento (network), não havendo, em tese, interferência direta na gestão da 

sociedade.  

As conclusões apresentadas anteriormente são utilizadas como base para 

formatação do investidor-anjo padrão, considerado para análise e mensuração de riscos nos 

termos do capítulo 3, bem como para análise das características do contrato de participação e 

da compatibilidade deste com as práticas do mercado, nos termos do item 2.3. 
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2  MODELOS JURÍDICO-CONTRATUAIS CONVERSÍVEIS PARA 

INVESTIMENTO EM STARTUPS 

 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

 

Conforme tratado no item anterior, em razão da sua relevância para o mercado, os 

modelos contratuais objeto de nossa análise são (i) AFAC; (ii) opção de compra de 

participação societária; (iii) mútuo conversível em participação societária; e (iv) contrato de 

participação. 

A exclusão das sociedades em conta de participação (SCP) da presente análise foi 

intencional. Nos termos da Solução de Consulta DISIT/SRRF10 nº 10.024, de 22 de junho de 

201573: 

 

Para fins tributários, a Sociedade em Conta de Participação - SCP equipara-se a 

pessoa jurídica. Sendo assim, as microempresas ou empresas de pequeno porte que 

sejam sócias de SCP não poderão beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, o que implica a exclusão do Simples 

Nacional. 

 

Conforme se verifica, a formalização de investimento em uma sociedade por meio 

de SCP acarreta o desenquadramento da sociedade investida do Simples Nacional, o que, 

tratando-se de uma startup, pode representar sua inviabilidade financeira. Dessa forma, por 

conta do posicionamento da Receita Federal do Brasil, pode-se dizer que, considerando a 

realidade financeira das empresas nascentes, as operações de investimento em startup por 

meio de SCP tornaram-se pouco vantajosas e até mesmo inviáveis. 

 

  

                                                           
73  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Solução de Consulta DISIT/SRRF10 Nº 10024, de 22 de junho de 

2015. 2015. Disponível em: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65795>. Acesso 

em: 26 nov. 2018. 
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2.2 AFAC, opção de compra e mútuo conversível 

 

 

2.2.1 AFAC 

 

 

O AFAC é operação de origem contábil, não havendo previsão legal a seu respeito 

na legislação brasileira. Por esse motivo, é classificado como contrato atípico, cuja 

interpretação e regramento se dá pelas normas gerais de direito das obrigações. Trata-se de 

modalidade contratual pela qual o investidor-anjo (mutuante) aporta recursos na sociedade 

investida (mutuária), para que sejam futuramente convertidos em aumento de capital. 

É importante ressaltar que, apesar de carecer de previsão legal, a matéria tem sido 

tratada com certa frequência na esfera administrativa, da qual é possível extrair suas 

características e seus requisitos. Nos termos do Parecer Normativo da Coordenação do 

Sistema de Tributação nº 17, de 20 de agosto de 198474 — reforçado pelo Acórdão nº 

3401004.338 da 4ª Câmara/1ª Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais —, para a operação ser considerada como AFAC a disponibilização de recursos para a 

sociedade deve apresentar as seguintes características: (i) compromisso formal e irrevogável 

de que os recursos aportados serão destinados exclusivamente ao aumento de capital; e (ii) 

realização da integralização do AFAC na assembleia geral ou em alteração contratual 

subsequente à disponibilização dos recursos na sociedade. Caso não atenda a esses requisitos, 

a operação, pelo menos do ponto de vista tributário, será considerada como operação de 

crédito e, mesmo que o aumento de capital seja formalizado, será interpretada como um 

mútuo conversível, podendo resultar na majoração da equação tributária da operação. 

Diferentemente do que ocorre nos contratos de opção de compra e de mútuo 

conversível, em que o exercício da opção, ou da conversão, representa uma faculdade do 

investidor, no AFAC o ingresso do investidor na sociedade é mandatório, resultante da 

conversão do adiantamento em efetivo aumento de capital. 

O AFAC é o mais simples e informal dos contratos conversíveis de investimento 

analisados no presente trabalho. Por esse motivo, acaba se adequando mais às operações que, 

assim como ele, também são caracterizadas pela informalidade, como é o caso do 

                                                           
74  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Parecer Normativo CST Nº 17, de 20 de agosto de 1984. 1984. 

Disponível em: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=original&idAto=89715>. Acesso 

em: 26 nov. 2018. 
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investimento realizado por pessoas ligadas aos fundadores por vínculo afetivo ou familiar 

(FFF). 

 

 

2.2.2 Opção de compra 

 

 

A opção de compra de participação societária, ou simplesmente opção de compra, 

é o instrumento contratual por meio do qual o investidor adquire, mediante pagamento, o 

direito de comprar participação societária de uma determinada sociedade. Os termos e as 

condições da opção de compra são livremente negociáveis entre investidor e 

sociedade/empreendedores. 

O aperfeiçoamento do contrato de opção de compra ocorre em três fases distintas, 

sendo (i) formação do consenso, ou seja, encontro entre a proposta e a aceitação das partes 

(trata-se do momento da formação do contrato e da sua inserção no mundo jurídico); (ii) 

exercício unilateral de vontade do detentor da opção, com base nos direitos e nas obrigações 

contraídos pelas partes na fase anterior (essa fase encerra a fase da opção e dá início à 

formação do contrato que formaliza a compra e a venda da participação societária); e (iii) 

formação do contrato de compra e venda como resultado imediato da manifestação unilateral 

de vontade do detentor da opção75. 

Não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que estabeleça o conceito legal 

e o regramento específico que se aplique às opções de compra. Dessa forma, são classificadas 

como contratos atípicos, cuja interpretação e cujo regramento se dão pelas normas gerais de 

direito das obrigações76. No entanto, sua existência no mundo do direito é reconhecida, 

havendo referência ao contrato de opções de compra no artigo 168, § 3º, da Lei nº 

6.404/197677, bem como na Instrução nº 223, de 10 de novembro de 1994, da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), aplicável às sociedades por ações de capital aberto. É o típico 

                                                           
75  IGLESIAS, Felipe Campana Padin. Opção de compra ou venda de ações no direito brasileiro: natureza 

jurídica e tutela executiva judicial. 2011. 329 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 136-146. 
76  IGLESIAS, Felipe Campana Padin. Opção de compra ou venda de ações no direito brasileiro: natureza 

jurídica e tutela executiva judicial. 2011. 329 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 33. 
77  “Art. 168. […] § 3º O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de 

acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue opção de compra de ações a seus 

administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade 

sob seu controle.” (Destacou-se.) 
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caso de um contrato nominado, porém atípico, conforme abordamos de forma mais detalhada 

no item 3.2.2. 

O exercício da opção de compra (contratualmente adquirida) no ambiente das 

startups é, em geral, condicionado à verificação de alguma hipótese objetiva, que pode ser um 

evento específico (como uma operação societária, a realização de nova rodada de 

investimento, um evento de liquidez, etc.) ou o decurso de um determinado prazo78. 

A utilização dessa modalidade contratual, conforme já mencionamos, é mais 

comum entre as aceleradoras, fato que podemos atribuir a (i) facilidade de sua implementação 

e de seu gerenciamento do ponto de vista operacional e contábil, o que reduz o custo de 

transação; e (ii) características do aporte realizado pela aceleradora, que em geral contribui 

mais com ativos intangíveis e estrutura do que com recursos financeiros. 

Vale esclarecer que a opção de compra, aqui referida em sentido amplo, pode 

apresentar-se de duas formas quanto ao sujeito passivo da obrigação, caracterizando-se como: 

(i) opção de compra ou (ii) opção subscrição. A opção de compra é exercível em face dos 

sócios/empreendedores. Nesse caso, o detentor do direito de compra, ao exercer a opção, 

adquire quotas da sociedade pertencentes a seus sócios, que ficam obrigados a vendê-las. 

Aqui não há necessariamente emissão de novas quotas pela sociedade. A opção de subscrição 

é exercível contra a própria sociedade. Nesse caso, o exercício da opção obriga a sociedade a 

emitir novas quotas, que serão subscritas pelo titular da opção. Em geral, os 

sócios/empreendedores também assinam o contrato, na condição de intervenientes anuentes e 

coobrigados/obrigados solidários, assumindo a obrigação de adotar as providências 

necessárias para a emissão das quotas. 

Em tese, a exequibilidade da opção de compra é mais simples, se comparada com 

a opção de subscrição. Isso se deve ao fato de que a opção de subscrição requer a 

implementação de procedimentos mais burocráticos necessários para a formalização do 

aumento de capital da sociedade e a consequente subscrição da participação societária79. 

 

 

  

                                                           
78  FEIGESLSON, Bruno et al. Direito das startups. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 85. 
79  LAZZARINI, Giuseppe M. B. Contratos de mútuo conversível e opções de compra ou subscrição: 

entenda a diferença. 21 mar. 2018. Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/espacostartup/contratos-de-

mutuo-conversivel-e-opcoes-de-compra-ou-subscricao-entenda-diferenca/>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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2.2.3 Mútuo conversível 

 

 

Conforme já demonstrado, atualmente no Brasil o modelo contratual de 

investimento-anjo mais usual é o mútuo conversível em participação societária. Parte da 

doutrina atribui sua origem à adaptação das convertible notes norte-americanas. Nesse 

sentido, o mútuo conversível seria uma “tropicalização das convertible notes”80. Não nos 

dedicamos aqui a estudar as convertible notes, mas cabe esclarecer que se trata de modelo 

contratual bastante utilizado nos Estados Unidos para viabilizar investimento em startups sem 

aquisição imediata de participação societária81. A questão da origem e da tipicidade do 

contrato de mútuo conversível é analisada mais detalhadamente no item 3.2.2, a seguir. 

Pelo contrato de mútuo conversível, o investidor mutuante empresta certa quantia 

em dinheiro para a sociedade mutuária, que se obriga a pagá-la ou a convertê-la em 

participação societária no prazo e nas condições estabelecidas no contrato. De acordo com o 

relatório do Laboratório de Empresas Nascentes de Tecnologia da FGV sobre negócios de 

impacto social82: 

 

O mútuo conversível não é uma simples cláusula de opção de conversibilidade, mas 

sim um contrato híbrido e complexo. Híbrido, porque se caracteriza como um 

contrato de “dívida” que tem por principal objetivo a realização de um investimento. 

Complexo, pois se dá por meio do estabelecimento de uma série de previsões, como 

metas e regulação das rodadas de investimento, que determinarão como a relação 

entre as partes se desenvolverá ao longo da vigência do contrato. 

 

Não se trata apenas de um contrato de mútuo com opção de conversibilidade. O 

mútuo conversível se diferencia do contrato típico de mútuo por diversas outras previsões 

regularmente verificadas, tais como exigência de transformação da startup em sociedade por 

ações, voto afirmativo em determinadas deliberações, regras aplicáveis às rodadas 

                                                           
80  COELHO, G. T.; GARRIDO, L. G. Dissecando o contrato entre startups e investidores anjo. In: JUDICE, 

Lucas Pimenta; NYBO, Erik Fontenele (Orgs.). Direito das startups. São Paulo: Juruá, 2016. p. 121. 
81  GEORGE, C.; TOWNSHEND, P. N. Trends in Convertible Note Financing for Biotechs. BioPharm 

International, v. 21, n. 4, p. 42, Apr. 2008. 
82  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Escola de Direito de São Paulo. Laboratório de Empresas Nascentes 

de Tecnologia. Negócios de impacto social: da estrutura da empresa Nascente a sua aproximação com o 

poder público. São Paulo, 14 out. 2014. Disponível em: 

<https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/anexos/relatorio_-_lent_-

_negocios_de_impacto_social.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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subsequentes de investimento e possibilidade de conversão da dívida em participação 

societária nas hipóteses contratualmente estabelecidas83. 

O adimplemento almejado pelo investidor-anjo no contrato de mútuo conversível 

se conclui com a conversão do valor investido em participação societária. Trata-se de 

obrigação alternativa para adimplemento do mútuo, nos termos do artigo 252 do Código 

Civil84, cuja escolha cabe necessariamente ao credor. O investimento bem-sucedido resulta 

necessariamente na conversão, que formaliza o ingresso do investidor-anjo no quadro de 

sócios da sociedade, com todos os direitos de sócio e nos termos preestabelecidos no contrato. 

O adimplemento do contrato de mútuo mediante pagamento do empréstimo é hipótese 

residual; é a ferramenta jurídica adotada pelo investidor-anjo para reaver o valor investido em 

caso de insucesso do empreendimento, materializada mediante execução do valor devido 

acrescido dos encargos contratualmente estabelecidos85. 

 

 

2.2.4 Diferenças e semelhanças entre opção de compra e mútuo conversível 

 

 

A opção de compra e o mútuo conversível são os modelos contratuais 

conversíveis de investimento mais explorados desde o nascimento do ecossistema brasileiro 

de startups. Eles têm características semelhantes, porém, por serem estruturados com base em 

figuras jurídicas distintas, suas diferenças são determinantes do ponto de vista dos direitos e 

das obrigações assumidos pelas partes.  

Considerando tais diferenças, é possível verificar atualmente certa prevalência do 

mútuo conversível em relação à opção de compra no cenário brasileiro de investimento-anjo. 

Apresentamos a seguir alguns dos principais fatores que acreditamos terem influenciado nessa 

predominância. 

As principais diferenças entre a opção de compra e o mútuo conversível referem-

se a: (i) natureza jurídica, (ii) momento do pagamento e (iii) incidência de Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). 

                                                           
83  ANJOS DO BRASIL. Guia de investimento anjo & documentos legais. Disponível em: 

<http://www.anjosdobrasil.net/guia.html>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
84  “Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou.” 
85  BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Capital 

empreendedor. Relator: José Humberto. Consultores legislativos: Marcos Pineschi Teixeira e Marcelo 

Sobreiro Maciel. Brasília: Edições Câmara, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-

camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/capital_empreendedor%20-3.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2018. p. 209. 
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Entendemos que essas diferenças são parte das razões pelas quais os investidores-anjo têm 

optado pela utilização de contratos de mútuo conversível.86. 

Natureza jurídica. A opção de compra gera para o investidor o direito de 

aquisição/subscrição de participação societária. Já o contrato de mútuo conversível vincula as 

partes por obrigação creditícia, gerando um direito de crédito para o investidor em face da 

sociedade investida, que poderá ser adimplido mediante pagamento em dinheiro ou 

participação societária87. No mútuo conversível, caso a sociedade não apresente o 

desempenho projetado, ou seja, no caso de insucesso do empreendimento, em tese, o crédito 

do investidor-anjo não estará perdido. Este, em vez de converter seu crédito em participação 

societária, poderá optar pela cobrança do valor investido diretamente da sociedade, acrescido 

dos encargos contratualmente previstos. Em geral, esses valores não chegam a ser cobrados 

das sociedades investidas. Porém, a possibilidade de cobrança é vantajosa tanto pela 

possibilidade, mesmo que remota, de retorno (total ou parcial) do valor investido quanto por 

servir de desincentivo à prática de condutas lesivas à empresa pelos fundadores. 

Nesse ponto, a principal diferença entre os dois modelos contratuais analisados é 

que a opção de compra não confere ao investidor-anjo o direito de crédito contra a sociedade 

em caso de insucesso do empreendimento. As únicas opções que restariam seriam o exercício 

ou o não exercício da opção de compra. Ou seja, em caso de insucesso do empreendimento, 

resta ao investidor-anjo não exercer a opção de compra, caso em que o valor investido será 

perdido, sem a possibilidade de cobrança em face da sociedade. 

Momento do pagamento. O desembolso do valor do investimento no contrato de 

mútuo conversível ocorre antes do ingresso do investidor-anjo na sociedade. Pode ocorrer em 

uma ou mais tranches/parcelas. O valor do mútuo serve como base para o cálculo da 

participação do investidor na sociedade no momento da conversão. Na opção de compra, 

teoricamente, o investidor desembolsaria determinada quantia (parte menor do valor do 

investimento) no momento inicial da operação, referente à aquisição do direito de compra, e 

disponibilizaria o valor do investimento apenas no momento do exercício da opção. Na 

modelagem da opção de compra utilizada para investimento-anjo, a disponibilização dos 

recursos ocorreria no momento da aquisição da opção de compra (etapa inicial da operação), 

sendo o exercício da opção condicionado ao pagamento de um valor simbólico88. 

                                                           
86  FEIGESLSON, Bruno et al. Direito das startups. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 132. 
87  SPINA, C. A. Investidor anjo: como conseguir investidores para seu negócio. São Paulo: Nversos, 2011. 

(E-book). Posição 2001. 
88  COELHO, G. T.; GARRIDO, L. G. Dissecando o contrato entre startups e investidores anjo. In: JUDICE, 

Lucas Pimenta; NYBO, Erik Fontenele (Orgs.). Direito das startups. São Paulo: Juruá, 2016. p. 121. 
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Sem querermos adentrar de forma aprofundada nas questões eminentemente 

tributárias das operações de investimento-anjo, que não são objeto do nosso trabalho, cabe 

aqui mencionar que, na opção de compra, o ingresso de recursos na sociedade a título de 

prêmio da opção (que é o valor desembolsado pelo investidor no momento da assinatura do 

contrato para aquisição do direito de compra da participação societária) está sujeito à 

tributação pelo Importo de Renda, com alíquota de 15%89, nos termos do artigo 764 do 

Regulamento do Imposto de Renda90. Essa tributação pode onerar demasiadamente a 

operação, desestimulando a escolha da opção de compra como modelo contratual para 

realização de investimento-anjo. 

Incidência de IOF. As operações de mútuo financeiro entre pessoas jurídicas ou 

entre pessoa jurídica e pessoa física estão sujeitas à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 

3º, § 3º, do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007. A alíquota do IOF para a operação 

de mútuo é de (i) 0,0082% ao dia para mutuário pessoa física e (ii) 0,0041% ao dia para 

mutuário pessoa jurídica91, ambas acrescidas da alíquota adicional de 0,38%92. A tributação 

pelo IOF aplicável no mútuo conversível é inferior à tributação pelo Imposto de Renda 

aplicável à opção de compra, o que pode tornar o primeiro mais atraente do que o segundo. 

Considerando as diferenças apresentadas, o modelo do mútuo conversível acaba 

por se mostrar, de modo geral, mais atraente ao mercado, do ponto de vista do investidor-anjo. 

Entendemos que essa maior atratividade do contrato de mútuo conversível foi determinante 

para a predominância deste no cenário nacional. 

 

 

2.3 Contrato de participação 

 

 

O contrato de participação é o modelo contratual de investimento em 

microempresa e empresa de pequeno porte introduzido no ordenamento jurídico brasileiro 

pela Lei Complementar nº 155/2016. As regras atinentes a essa modalidade contratual estão 

dispostas nos artigos 61-A a 61-D, que foram incluídos pela referida norma na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o estatuto nacional da 

                                                           
89  RAMOS, Pedro H. Guia de seed funding: como receber os primeiros investimentos de sua startup. 

Disponível em <https://baptistaluz.com.br/espacostartup/artigos/guia-de-seed-funding-como-receber-os-

primeiros-investimentos-de-sua-startup/>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
90  Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999. 
91  Artigo 7º da Instrução Normativa nº 907, de 9 de janeiro de 2009, da Receita Federal do Brasil. 
92  Artigo 7º, § 15, do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007. 
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microempresa e da empresa de pequeno porte, os quais passamos a explorar de forma 

individualizada e sistematizada nos parágrafos que seguem. 

A análise individualizada dos referidos artigos nos serve para identificação e 

detalhamento (i) dos requisitos mínimos para enquadramento das sociedades aos temos da lei; 

(ii) dos elementos essenciais do tipo do contrato de participação; e (iii) das regras, dos direitos 

e das obrigações aplicáveis ao contrato de participação e às partes a ele relacionadas, em 

especial o investidor-anjo assim considerado para os fins da Lei Complementar nº 155/2016. 

Por motivos didáticos, agrupamos alguns itens que tratam de temas semelhantes, mesmo que 

não seja observada a sua ordem numérica. 

Nas questões que exigirem interpretação, a análise que propomos dos artigos 61-A 

a 61-D da Lei Complementar nº 155/2016 foi realizada com base no método teleológico e 

axiológico, por meio do qual buscamos alcançar o sentido da norma pretendido pelo 

legislador, ou seja, o seu propósito93.  

 

 

2.3.1 Contrato de participação na Lei Complementar nº 155/2016 artigo a artigo 

 

 

Artigo 61-A. “Para incentivar as atividades de inovação e os investimentos 

produtivos, a sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos desta Lei Complementar, poderá admitir o aporte de capital, que não 

integrará o capital social da empresa.”. 

Do caput do artigo 61-A podemos extrair que (i) o objetivo/finalidade da norma é 

incentivar as “atividades de inovação e os investimentos produtivos”, o que se dará mediante 

concessão de certas proteções, tais como a vedação quanto à responsabilização do investidor-

anjo por dívida da sociedade, conforme vemos em seguida; (ii) a captação de recursos por 

meio de contrato de participação, nos termos da lei, é admitida apenas às microempresa ou às 

empresa de pequeno porte94; e (iii) o aporte de recursos realizado por meio do contrato de 

participação não integra o capital social da empresa. 

                                                           
93  FERRAZ JUNIOR, T. S. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2001. p. 287-288. 
94  Nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, podem ser enquadradas como microempresas 

ou empresas de pequeno porte as sociedade empresárias, as sociedades simples, as empresas individuais de 

responsabilidade limitada e os empresários com receita bruta anual (i) igual ou inferior a R$ 360 mil, para 

microempresa, e (ii) entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões, para empresa de pequeno porte. 
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Verifica-se que o legislador não criou ou previu o conceito de startup; o que a lei 

fez foi, na verdade, estabelecer requisitos de identificação e delimitação das empresas sujeitas 

ao regime por ela estabelecido ou beneficiárias deste. Esses requisitos são: (i) enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte; e (ii) exercício de atividade relacionada à 

inovação. 

Quanto à natureza dos recursos aportados pelo investidor-anjo, a Lei 

Complementar nº 155/2016 deixa claro que eles não integram o capital social da sociedade 

investida. Dessa forma, podemos concluir que o aporte terá natureza contábil de dívida, 

constituindo um passivo não circulante da sociedade, conforme tratado de forma mais 

detalhada no item 3.3.1, a seguir. 

Artigo 61-A, § 1º. “As finalidades de fomento a inovação e investimentos 

produtivos deverão constar do Contrato de Participação, com vigência não superior a 

sete anos.” 

Do §1º do artigo 61-A é possível extrair (i) a finalidade do contrato de 

participação, que deve ser o “fomento a inovação e investimentos produtivos” e que deverá 

estar expressamente prevista no instrumento que o formalizar; e (ii) o prazo de vigência do 

contrato de participação, que deverá ser de no máximo 7 anos. 

A limitação do prazo de vigência do contrato de participação a 7 anos, embora 

represente restrição à autonomia privada e à liberdade contratual das partes, é relativamente 

compatível com a prática do mercado. Em geral, considera-se o prazo de 3 a 795 ou 10 a 1396 

anos como período médio dos contratos conversíveis de investimento-anjo e de venture 

capital. 

Artigo 61-A, § 2º. “O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física 

ou por pessoa jurídica, denominadas investidor-anjo.” 

Artigo 61-D. “Os fundos de investimento poderão aportar capital como 

investidores-anjos em microempresas e empresas de pequeno porte.” 

O § 2º do artigo 61-A traz a definição de investidor-anjo para os fins da Lei 

Complementar nº 155/2016, que, combinada com o disposto no artigo 61-D, pode ser 

                                                           
95  MCKASKILL, T. An Introduction to Angel Investing: A Guide to Investing in Early Stage 

Entrepreneurial Ventures. Australia, June 2009. Disponível em: 

<https://www.angelcapitalassociation.org/data/Documents/Resources/McKaskill-

_Intro_to_Angel_Investing.pdf?rev=CF33>. Acesso em: 26 nov. 2018. p. 5. 
96  LOBO, Carlos Alexandre; POTENZA, Guilherme Peres. Investimentos venture capital e private equity: 

considerações práticas e jurídicas. In: BOTREL, Sérgio; BARBOSA, Henrique (Coords.). Finanças 

corporativas: aspectos jurídicos e estratégicos. São Paulo: Gen/Atlas, 2010. p. 267-316. p. 268. 
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resumida como: pessoa física ou jurídica, ou fundo de investimento, que realiza aporte em 

microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de contrato de participação. 

Sobre a possibilidade de investimento em startups por FIP, a CVM publicou, em 

30 de agosto de 2016 (anteriormente à publicação da Lei Complementar nº 155/2016), a 

Instrução nº 578, que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos FIP. 

Os artigos 15 e seguintes da referida instrução são dedicados aos FIP capital semente, que 

realizam investimento em sociedades que, dentre outras especificações, tenham receita bruta 

anual de até R$ 16 milhões. 

É possível verificar certo desalinhamento entre o disposto na Lei Complementar 

nº 155/2016 e na Instrução CVM nº 578/2016, considerando que o artigo 5º da referida 

instrução exige que o FIP participe do “processo decisório da sociedade investida, com efetiva 

influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão”97. O artigo 6º da Instrução 

CVM nº 578/2016 especifica a forma de participação do fundo no processo decisório da 

sociedade investida, que pode ser por meio de (i) participação no bloco de controle; (ii) 

celebração de acordo de acionistas; ou (iii) qualquer outra forma que assegure influência na 

definição de estratégia e na gestão da sociedade, inclusive mediante indicação de membro 

para o conselho de administração.  

O desalinhamento apontado está no fato de o § 4º do artigo 61-A da Lei 

Complementar nº 123/2006 vedar que qualquer “direito a gerência ou voto na administração 

da empresa” seja atribuído ao investidor-anjo. Conforme vemos de forma mais detalhada no 

item seguinte, essa incompatibilidade limita a realização de investimento-anjo pelos FIP 

capital semente por meio de contrato de participação. 

Artigo 61-A, § 3º.  “A atividade constitutiva do objeto social é exercida 

unicamente por sócios regulares, em seu nome individual e sob sua exclusiva 

responsabilidade.” 

Artigo 61-A, § 4º. “O investidor-anjo: I - não será considerado sócio nem terá 

qualquer direito a gerência ou voto na administração da empresa; II - não responderá 

por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial, não se aplicando a 

ele o art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; III - será 

remunerado por seus aportes, nos termos do contrato de participação, pelo prazo 

máximo de cinco anos.” 

                                                           
97  RAMOS, P. H.; PERRONI, D.; LUZ, B. A regulação do investimento-anjo no Brasil: comentários e 

perspectivas a respeito da Lei Complementar 155/2016. 2016. Disponível em: 

<https://baptistaluz.com.br/wp-content/uploads/2018/06/artigo-baptista-luz-pt-

regulac%CC%A7a%CC%83o-do-Investimento-anjo-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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Os §§ 3º e 4º do artigo 61-A nos apresentam uma série regramentos aplicáveis ao 

contrato de participação, conforme a seguir enumerados: (i) o investidor-anjo não poderá 

figurar ou ser considerado como sócio da empresa investida; (ii) o investidor-anjo não poderá 

ter direito a gerência ou voto na administração da sociedade; (iii) o objeto social da sociedade 

investida deverá ser exercido apenas pelos sócios, sob sua exclusiva responsabilidade; e (iv) o 

período de remuneração do aporte do investidor-anjo não poderá ultrapassar 5 anos. 

Em contrapartida às regras elencadas anteriormente, o inciso II do § 4º do artigo 

61-A confere ao investidor-anjo a prerrogativa da proteção patrimonial. Essa proteção 

patrimonial serve como uma espécie de barreira que impede o acesso, pelos credores da 

sociedade, ao patrimônio do investidor-anjo, para fins de cumprimento de obrigações da 

sociedade investida. Essa limitação de responsabilidade se aplica, inclusive, em caso de 

recuperação judicial, sendo expressamente vedado o comprometimento do patrimônio do 

investidor-anjo em caso de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade investida. 

A proteção patrimonial do investidor-anjo é a consequência jurídica conferida em 

contrapartida ao distanciamento legalmente imposto ao investidor-anjo com relação à 

administração e à condução dos negócios da sociedade. 

Ao disciplinar que o investidor-anjo não “terá qualquer direito a gerência ou voto 

na administração da empresa”, a Lei Complementar nº 155/2016 impede, inclusive, a 

indicação de membros para o conselho de administração da sociedade investida. Dessa forma, 

entendemos que o disposto na Instrução CVM nº 578/2016 (conforme mencionado nos 

comentários ao artigo 61-D da Lei Complementar nº 123/2006 apresentados anteriormente) é, 

de fato, incompatível com o disposto na Lei Complementar nº 155/2016, limitando a 

realização de investimentos por FIP capital semente por meio de contrato de participação.  

Essa limitação ocorre porque, para manter-se em conformidade com os termos da 

Instrução CVM nº 578/2016, o FIP deve obrigatoriamente investir 90% do seu patrimônio 

líquido em sociedades enquadradas nos termos do artigo 5º da instrução (ou seja, sociedades 

de cujo processo decisório o FIP participe e em cuja definição de estratégia ele tenha 

influência). O investimento via contrato de participação fica, assim, limitado a 10% do 

patrimônio líquido do FIP. 

A Lei Complementar nº 123/2006 determina, ainda, que (i) o investidor-anjo “não 

será considerado sócio” e (ii) os empreendedores serão os únicos responsáveis pelo exercício 

da “atividade constitutiva do objeto social” da sociedade, arcando integralmente com a 

responsabilidade dele decorrente. Esses dois requisitos legais para a adequação do contrato de 
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participação aos termos da lei reforçam ainda mais a vedação à participação do investidor na 

gestão da sociedade. 

Quanto a esse ponto, entendemos não haver grande divergência entre o contrato 

de participação e a prática do mercado. Isso porque, conforme abordado no item 1.3, a 

contribuição do investidor-anjo na gestão da startup está voltada para a mentoria, e não para a 

gestão propriamente dita. A participação do investidor-anjo na gestão da sociedade, ocupando 

cargos da administração, é dispensável, ou até mesmo, no nosso entendimento, incompatível 

com sua estratégia de proteção patrimonial. 

A Lei Complementar nº 155/2016 estabelece, também, a possibilidade de o 

investidor-anjo ser remunerado por seus aportes, limitando o período de remuneração a 5 

anos. Acreditamos que a limitação do prazo de remuneração do investidor-anjo a 5 anos pode 

ter como propósito a criação de uma espécie de carência, assim como também é criada no § 7º 

do artigo 61-A, que trata de resgate.  

Porém, da forma como está prevista, o resultado prático imediato pode não ser 

exatamente esse, considerando que, caso o contrato de participação seja, por exemplo, 

firmado com prazo de 5 anos, a remuneração poderá incidir sobre o período integral do 

contrato. Outra possibilidade é que as partes pactuem, em um contrato de participação com 

prazo de 7 anos, que a remuneração incidirá desde o início da sua vigência, perdurando pelos 

primeiros 5 anos. Sendo assim, entendemos que a limitação imposta nesse ponto não 

representa propriamente uma carência. 

Tratamos da questão da remuneração do investidor-anjo de forma mais detalhada 

nos comentários ao § 6º do artigo 61-A. 

Artigo 61-A, § 5º. “Para fins de enquadramento da sociedade como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, os valores de capital aportado não são 

considerados receitas da sociedade.” 

Com a leitura desse parágrafo, combinado com o disposto no caput do artigo 61-A 

da Lei Complementar nº 123/2016, que estabelece que o aporte do investidor-anjo não integra 

o capital social da sociedade investida, além das características que se extrai dos demais 

artigos, fica clara a natureza contábil de dívida do aporte realizado por meio do contrato de 

participação. 

Consequentemente, os valores recebidos por meio de contrato de participação 

deverão ser contabilizados no passivo da sociedade, na conta dos passivos não circulantes, 
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tendo em consideração o prazo mínimo de 2 anos para exercício do direito de resgate, nos 

termos do item 69 do Pronunciamento Técnico CPC nº 2698. 

Artigo 61-A, § 6º. “Ao final de cada período, o investidor-anjo fará jus à 

remuneração correspondente aos resultados distribuídos, conforme contrato de 

participação, não superior a 50% (cinquenta por cento) dos lucros da sociedade 

enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.” 

Da redação desse parágrafo, podemos extrair que a remuneração do aporte do 

investidor-anjo (i) será paga periodicamente, ao final de cada período; (ii) será correspondente 

à parcela dos lucros da sociedade distribuídos aos sócios, nos termos do contrato de 

participação; e (iii) não poderá ultrapassar 50% dos lucros da sociedade. Esse talvez seja o 

item menos claro entre os dispositivos da Lei Complementar nº 155/2016.  

Nos termos do parágrafo em questão, a remuneração do investidor-anjo deve ser 

correspondente aos resultados distribuídos. Em nosso entendimento, isso significa que o 

investidor-anjo só será remunerado caso (i) exista resultado positivo ao final do período de 

apuração e (ii) esses resultados sejam passíveis de distribuição aos empreendedores, sócios da 

sociedade. 

A forma de remuneração do investimento-anjo estabelecida na Lei Complementar 

nº 155/2016 é semelhante à modalidade prevista para as debêntures remuneradas com 

participação nos lucros, disciplinadas na forma do artigo 56 da Lei nº 6.404/197699. 

Debruçamo-nos de forma mais aprofundada sobre essa comparação no item 3.3.1, que trata da 

análise do contrato de participação sob a ótica da tipicidade societária.  

Conforme se observa, o legislador limitou a remuneração a ser paga ao investidor-

anjo a 50% dos lucros da sociedade. Considerando que o investidor-anjo em geral detém 

participação minoritária na startup, que é controlada por seus fundadores, a limitação de 50% 

da remuneração prevista na Lei Complementar nº 155/2016 nos parece razoável. Porém, este 

item nos parece descolado da realizada, pois é pouquíssimo provável que haja distribuição de 

lucro por uma empresa em sua fase inicial de desenvolvimento, como é o caso das startups. 

Entendemos que a mencionada limitação é uma ferramenta de controle 

implementada pelo legislador contra possíveis simulações; visa evitar que um sócio de fato, 

                                                           
98  “69. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios: 

[…] (c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou […] Todos os outros 

passivos devem ser classificados como não circulantes.” 
99  “Art. 56. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da 

companhia e prêmio de reembolso.” 
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até mesmo o controlador, se aproveite das proteções estabelecida na lei para eximir-se de 

responsabilidades eventualmente decorrentes das atividades da sociedade.  

Tratamos de forma específica da tributação aplicável à remuneração do 

investidor-anjo em nossos comentários ao § 10, mais adiante. 

Artigo 61-A, § 7º. “O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de 

resgate depois de decorridos, no mínimo, dois anos do aporte de capital, ou prazo 

superior estabelecido no contrato de participação, e seus haveres serão pagos na forma 

do art. 1.031 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, não podendo 

ultrapassar o valor investido devidamente corrigido.” 

Do § 7º podemos extrair que (i) o investidor-anjo terá o direito de resgate do valor 

aportado; (ii) o direito de resgate somente poderá ser exercido após 2 anos do início da 

vigência do contrato de participação, ou prazo superior estabelecido contratualmente; (iii) o 

valor do resgate será pago na forma do artigo 1.031 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002; e (iv) o valor do resgate não poderá ultrapassar o valor investido devidamente corrigido. 

O valor aportado pelo investidor-anjo, em regra, deverá ser a ele restituído ao final 

do prazo de vigência do contrato de participação. Paralelamente, a lei possibilita a ele a opção 

de resgate antes do prazo final do contrato, desde que observado o prazo de carência de 2 

anos. 

Nos termos da Lei Complementar nº 155/2016, o resgate do valor aportado pelo 

investidor-anjo será apurado e pago conforme o artigo 1.031 do Código Civil, que assim 

dispõe: 

 

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. 

 

Dessa forma, o valor do resgate do investimento no contrato de participação, seja 

ele em decorrência do término de sua vigência, seja de forma antecipada em razão do 

descumprimento de condições estabelecidas pelas partes, será apurado com base em balanço 

patrimonial especialmente levantado para esse fim, e pago na proporção que o aporte 

representa no capital social da sociedade, conforme contratualmente definido. Em qualquer 
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caso, o valor do resgate estará limitado ao montante investido devidamente corrigido. Por não 

ter estabelecido índice de correção, as partes estão livres para pactuar o que melhor as atende. 

Nesse ponto, pode-se questionar que as condições impostas ao resgate 

inviabilizariam ou descaracterizariam o investimento-anjo, pois limitam a possibilidade de 

recuperação do valor investido. No entanto, entendemos que o legislador não considerou o 

resgate como forma de desinvestimento, o que poderá ocorrer, por exemplo, por meio de 

conversão e o direito de venda conjunta, conforme vemos mais adiante. 

O referido § 7º representa uma forma de proteção para a sociedade investida, 

aproximando consideravelmente o investidor-anjo da condição de sócio, tendo em conta que o 

coloca em posição de igualdade com os empreendedores quanto ao risco do capital investido. 

Apesar de o investidor-anjo não ser considerado como sócio (conforme artigo 61-A, § 4º, I) e 

de o aporte não integrar o capital social da sociedade investida, para fins de resgate e do ponto 

de vista econômico-financeiro, o tratamento conferido a ele é o mesmo conferido aos sócios, 

como se se tratasse de uma liquidação parcial da sociedade. 

Essa condição, do ponto de vista teórico, diverge da prática mais usual do 

mercado, em que o investidor-anjo, no contrato de mútuo conversível, por exemplo, tem o 

direito de resgate integral do valor investido em caso de insucesso do empreendimento, na 

qualidade de credor quirografário. Conforme regramento aplicável ao contrato de 

participação, em uma hipótese de insucesso da sociedade nada será devido ao investidor-anjo 

caso esta apresente patrimônio líquido negativo. 

Do ponto de vista prático, o resultado é bem semelhante ao que se verifica no 

âmbito dos contratos de mútuo conversível. Nos casos em que a sociedade investida não tem 

condições de pagar o valor integral do aporte ao investidor-anjo, este termina com um crédito 

irrecuperável. Não há, porém, nenhuma vedação à estipulação de multa a ser paga pelos 

empreendedores em caso de descumprimento de obrigações contratuais que acarretem no 

resgate antecipado do aporte, o que pode eventualmente equilibrar os interesses das partes. 

Artigo 61-A, § 8º. “O disposto no § 7º deste artigo não impede a transferência 

da titularidade do aporte para terceiros.” 

Artigo 61-A, § 9º. “A transferência da titularidade do aporte para terceiro 

alheio à sociedade dependerá do consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual 

expressa em contrário.” 

Dos §§ 8º e 9º podemos extrair que: (i) o investidor-anjo poderá ceder para 

terceiros seus direitos e suas obrigações no contrato; e (ii) caso não exista previsão contratual 

em contrário, a cessão para terceiros alheios à sociedade dependerá de aprovação dos sócios. 
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O disposto nesses parágrafos confere ao investidor-anjo mais uma característica 

que o aproxima da condição de sócio. A regra estabelecida para a cessão do contrato de 

participação é semelhante àquela prevista para cessão de quotas dos sócios de uma sociedade 

limitada. No caso destas, nos termos do artigo 1.057 do Código Civil, não havendo 

estipulação diversa no contrato social, os sócios podem “ceder sua quota, total ou 

parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de anuência dos outros, ou a estranho, se 

não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social”. 

Dessa forma, são livres a cessão e a transferência de contrato de participação de 

um investidor-anjos para pessoas físicas ou jurídicas que não sejam “terceiro alheio à 

sociedade”. Devido à subjetividade do termo utilizado pela lei (“terceiro alheio à sociedade”), 

pode haver divergência interpretativa quanto à sua abrangência. A Receita Federal do Brasil 

(RFB), ao regulamentar a tributação dos investimentos realizados nos termos do artigo 61-A 

da Lei Complementar nº 123/2006, dispõe, no artigo 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.719, 

de 19 de julho de 2017, que: 

 

Art. 3º O investidor-anjo poderá alienar a titularidade dos direitos do contrato de 

participação para sócios da sociedade que receber o aporte de capital ou para 

terceiros alheios à sociedade, com consentimento daqueles, salvo estipulação em 

contrário expressa no contrato de participação. 

 

Entendemos, porém, que o texto desse artigo não está devidamente alinhado com 

o disposto na Lei Complementar nº 155/2016, que veda a transferência, sem anuência dos 

sócios, a “terceiro alheio à sociedade”, e não a terceiro que não seja sócio. Em nosso 

entendimento, o propósito da adoção, pelo legislador, da expressão “terceiro alheio à 

sociedade” é justamente incluir no conceito eventuais investidores-anjo que também tenham 

realizado investimentos na sociedade por meio de contrato de participação. Sendo assim, pelo 

menos os sócios da sociedade e os investidores-anjo estariam abrangidos entre aqueles para os 

quais o contrato de participação pode ser livremente cedido. 

É possível, ainda, que as partes confiram ao contrato de participação o caráter de 

livre circulabilidade, consistente na possibilidade de transferência de sua titularidade a 

terceiros, mesmo se tratando de “terceiro alheio à sociedade”, sem necessidade de anuência 

dos sócios. A livre circulabilidade fomenta, em tese, a criação de um mercado secundário de 

contratos de participação. 

Artigo 61-A, § 10. “O Ministério da Fazenda poderá regulamentar a 

tributação sobre retirada do capital investido.” 



47 

 

Por guardar semelhança com a distribuição de dividendos, a expectativa do 

mercado era que a RFB estabelecesse tratamento especial ao investidor-anjo na tributação dos 

ganhos auferidos no contrato de participação. Porém, não foi bem isso que aconteceu. A 

regulamentação da tributação do contrato de participação se deu por meio da Instrução 

Normativa RFB nº 1.719, de 19 de julho de 2017, que estabeleceu alíquota regressiva de 

Imposto de Renda — exatamente nos mesmos moldes dos demais investimentos, tais como 

Certificado de Depósito Bancário (CDB) e Letra de Câmbio (LC) —, que deverá ser retido na 

fonte, nos termos do artigo 5º da referida instrução: 

 

Art. 5º Os rendimentos decorrentes de aportes de capital efetuados na forma prevista 

nesta Instrução Normativa sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda retido 

na fonte, calculado mediante a aplicação das seguintes alíquotas: 

I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em contratos de 

participação com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; 

II - 20% (vinte por cento), em contratos de participação 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 contratos de 

participação com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e 

vinte) dias; 

IV - 15% (quinze por cento), em contratos de participação com prazo superior a 720 

(setecentos e vinte) dias. 
 

São tributáveis, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.719/2017, (i) a 

remuneração periódica a que faz jus o investidor-anjo; (ii) o ganho no resgate do aporte100; e 

(iii) o ganho na alienação dos direitos do contrato de participação101. Em todos os casos, o 

prazo para fins de aplicação da alíquota progressiva do Imposto de Renda é calculado a partir 

da data da realização do aporte. 

A tributação adotada pela RFB foi bastante criticada pelo mercado e pela mídia102, 

o que é compreensível em razão da expectativa por incentivos fiscais, em linha com a 

finalidade da norma de incentivar as atividades de inovação. Porém, deve-se ressaltar que o 

tratamento tributário conferido ao contrato de participação é basicamente o mesmo do mútuo 

conversível, ou seja, tributação progressiva de Imposto de Renda incidente sobre a 

remuneração periódica, os rendimentos decorrentes do resgate e os ganhos na alienação dos 

direitos do contrato de participação ou das quotas da sociedade (considerando-se a conversão 

do mútuo). Além disso, por trata-se de isenção tributária, o incentivo fiscal esperados pelo 

                                                           
100  Artigo 5º, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.719, de 19 de julho de 2017. 
101  Artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.719, de 19 de julho de 2017. 
102  FIGUEIRAS; Gabriela de Almeida. Desincentivo ao investimento-anjo: instrução normativa da Receita 

frustra expectativas ao tributar rendimentos de aportes. Capital Aberto, 05 ago. 2017. Disponível em: 

<https://capitalaberto.com.br/temas/legislacao-e-regulamentacao/desincentivo-ao-investimento-anjo/#.W-

6vjOj0mUk>. Acesso em: 01 dez. 2018. 
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mercado sequer poderiam ser concedidos pela RFB, pois trata-se de matéria de competência 

legislativa, nos termos do artigo 150 § 6 da Constituição Federal.103 

Artigo 61-B. “A emissão e a titularidade de aportes especiais não impedem a 

fruição do Simples Nacional.” 

Da redação do artigo 61-B é possível extrair que não resultarão em perda do 

direito de fruição do Simples Nacional pelas empresas por ele optantes (i) o recebimento de 

aporte ou (ii) a realização de aporte por meio do contrato de participação. Com esse artigo, o 

legislador buscou reafirmar conceitos já tratados no decorrer do artigo 61-A, para não deixar 

dúvida quanto à natureza jurídica e contábil da operação. 

Do ponto de vista da sociedade investida, o artigo 61-B se justifica por conta do 

disposto no § 5º do artigo 61-A, segundo o qual “os valores de capital aportado não são 

considerados receitas da sociedade”. Dessa forma, o aporte recebido não interfere no 

faturamento da empresa, não sendo capaz de ensejar seu desenquadramento como 

microempresa e empresa de pequeno porte e consequentemente a perda do direito de optar 

pelo Simples Nacional.  

Já do ponto de vista do investidor-anjo, o artigo 61-B se justifica pelo disposto no 

artigo 61-A, caput, e em seu § 4º, inciso I, segundo os quais o aporte realizado “não integrará 

o capital social da empresa”, de modo que o investidor-anjo “não será considerado sócio”. 

Justamente pelo fato de o investidor-anjo não integrar a sociedade investida como sócio, não 

se aplica a hipótese excludente do benefício do Simples Nacional prevista no artigo 3º, § 4º, 

inciso VII, da Lei Complementar nº 123/2006104, que veda a participação da empresa optante 

pelo Simples Nacional no capital social de outra pessoa jurídica. 

Artigo 61-C. “Caso os sócios decidam pela venda da empresa, o investidor-

anjo terá direito de preferência na aquisição, bem como direito de venda conjunta da 

titularidade do aporte de capital, nos mesmos termos e condições que forem ofertados 

aos sócios regulares.” 

Por fim, da leitura do artigo 61-C, podemos extrair que o investidor-anjo terá (i) 

direito de preferência na aquisição das quotas da sociedade investida; e (ii) direito de venda 

                                                           
103 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: (...)  

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 

remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, 

federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 

correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. 
104  “Art. 3º […] § 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 

Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, 

a pessoa jurídica: […] VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; […]” 
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conjunta da titularidade do aporte caso os empreendedores resolvam vender suas quotas da 

sociedade. 

O regramento do direito de preferência e de venda conjunta disposto no artigo 61-

C da Lei Complementar nº 123/2006 é bastante genérico e incompleto. Ao mesmo tempo que 

obriga as partes a se atentarem à sua aplicação na elaboração do contrato de participação, 

possibilita bastante flexibilidade na forma de estruturação da cláusula no caso concreto. 

Algumas lacunas da lei nos chamam atenção, entre as quais podemos destacar a 

falta de tratamento quanto à proporção, à ordem e à prioridade entre sócios e investidores-

anjos para exercício do direito de preferência. Nesse sentido, dois questionamentos nos 

surgem quanto ao direito de preferência: (i) o investidor-anjo concorre com os sócios em 

igualdade de condições, com relação ao direito de preferência, caso um deles deseje vender 

suas quotas? (ii) caso o investidor-anjo concorra em igualdade de condições, qual a proporção 

das quotas do sócio alienante que cada um (investidor-anjo e sócios) poderá adquirir?  

Outra lacuna relevante diz respeito à precificação e à forma de equiparação do 

aporte do investidor-anjo para fins de exercício do direito de venda conjunta. Seria o caso de 

equiparação do aporte ao capital social da empresa para definição do percentual de 

participação do investidor-anjo ou simplesmente de cessão do contrato de participação? 

Entendemos que os procedimentos e as especificidades aplicáveis ao direito de 

preferência e ao direito de venda conjunta deverão ser objeto de negociação e precisarão ser 

detalhados no contrato de participação, mesmo que minimamente, de acordo com a 

conveniência das partes.  

Da mesma forma, deverão estar especificados no contrato de participação os 

procedimentos referentes à comunicação, pelos empreendedores, de propostas por eles 

recebidas e que servirão de gatilho para a aplicação do direito de preferência e do direito de 

venda conjunta. 

 

 

2.3.2 Conclusões extraídas da Lei Complementar nº 155/2016 

 

 

A primeira conclusão que extraímos da análise detalhada da Lei Complementar nº 

155/2016 é que o investidor-anjo recebeu tratamento muito semelhante ao dos sócios da 

sociedade em diversos aspectos, tais como a forma de remuneração e resgate do aporte e a 

previsão de direito de preferência e de venda conjunta.  
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Essa tentativa de atribuir ao investidor-anjo condição semelhante à de sócio, por 

meio de estrutura híbrida que visa assegurar proteções que os modelos societários não seriam 

capazes de conferir, demonstra certo grau de exaustão dos paradigmas aplicáveis à matéria, 

conforme tratamos no item 3.5, a seguir. A consequência disso é que, não obstante o 

propósito da norma de incentivar as atividades de inovação e os investimentos produtivos, as 

medidas por ela introduzidas limitam-se a questões atinentes à relação do investidor-anjo com 

a sociedade na qualidade de credor. Entendemos que somente por meio do rompimento de 

paradigmas legais, com efetiva regulamentação da situação do investidor-anjo como sócio, 

será possível a criação de uma norma que fomente o ecossistema das startups de forma 

relevante. 

A Lei Complementar nº 155/2016 não inovou com a introdução do contrato de 

participação em nosso ordenamento jurídico. Consideramos que foram utilizados diversos 

elementos extraídos do contrato de mútuo conversível, observada, pelo menos em parte, a 

prática do mercado nesse tipo de operação de investimento.  

O fato de o legislador não ter tratado da conversão do aporte em participação 

societária no contrato de participação, que é extremamente relevante no modelo de 

investimento-anjo, pode eventualmente resultar em questionamento  quanto à sua 

possibilidade. Porém, partindo da conclusão de que sua utilização não desconfigura a 

tipicidade do contrato (conforme tratado no item 3.2.4), a omissão da lei acaba sendo positiva, 

pois confere maior amplitude à liberdade contratual das partes. 

É inegável, porém, a relevância da proteção conferida pela Lei Complementar nº 

155/2016 ao investidor-anjo, cujo patrimônio não será atingido por dívidas da sociedade 

investida. Nesses termos, nos questionamos sobre os motivos pelos quais a utilização do 

contrato de participação no ecossistema das startups ainda é residual. Entendemos que um dos 

principais motivos para isso é a complexidade do modelo criado. Em vez de, por exemplo, 

regulamentar o mútuo conversível, o legislador optou por criar uma modalidade contratual 

totalmente inédita que, à primeira vista, pode parecer extremamente complexa devido à 

quantidade de regras (ou elementos essenciais e naturais) incluídas no seu texto. 

Além disso, a norma frustrou claramente a expectativa do mercado, que aguardava 

alguma forma de incentivo efetivo. Essa frustração do mercado com relação ao contrato de 

participação, somada à sua (pelo menos aparente) complexidade, pode, mesmo que 

inconscientemente, ter influenciado na sua aceitação pelo mercado. 

Independentemente das opiniões quanto às interferências na autonomia privada e 

na liberdade contratual resultante das disposições da Lei Complementar nº 155/2016, bem 
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como quanto à sua aplicabilidade prática, o que de fato não é unânime, devemos reconhecer a 

contribuição trazida por esse diploma normativo para o ambiente de investimento em startups 

no Brasil. O fato de ter assegurado ao investidor-anjo a garantia de que seu patrimônio 

pessoal não será atingido por dívidas da sociedade investida já serve de grande contribuição 

para a segurança jurídica das operações. Porém, o que se deve ponderar é se o investidor-anjo 

já não gozava dessa segurança, considerando o histórico jurisprudencial em matérias 

correlatas e as normas relacionadas ao tema. 

Além dessas ponderações, dedicamos, no item 3.2.3, especial atenção à análise 

das especificidades do contrato de participação, notadamente quanto à sua qualificação 

tipológica e aos limites da liberdade contratual das partes. Buscamos, no referido item, 

compreender a extensão da flexibilidade do contrato de participação diante da necessidade de 

preservação das proteções conferidas ao investidor-anjo. Apresentamos, ainda, quadro 

explicativo com nossas conclusões quanto à análise dos elementos caracterizadores do 

contrato de participação, muitos deles já abordados no item anterior. 
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3  RISCOS PARA O INVESTIDOR-ANJO SOB A ÓTICA DA LIMITAÇÃO DA 

AUTONOMIA PRIVADA E DA LIBERDADE CONTRATUAL NOS CONTRATOS 

CONVERSÍVEIS 

 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

 

Não obstante as características comuns e/ou disposições legais que formam as 

modalidades contratuais apresentadas neste trabalho (AFAC, opção de compra, mútuo 

conversível e contrato de participação), cada caso específico pode apresentar peculiaridades 

que fogem dos olhos da lei e da doutrina. 

A fim de identificar e mensurar os riscos de responsabilização do investidor-anjo 

por dívidas da sociedade investida, analisamos o tema sob as seguintes perspectivas, 

considerando os limites da liberdade contratual e da autonomia da vontade aplicáveis: (i) 

perspectiva da tipicidade contratual, especialmente considerando a proteção patrimonial 

estabelecida na Lei Complementar nº 123/2006; (ii) perspectiva da tipicidade societária, 

especialmente quanto ao risco de descaracterização da natureza contratual e à consequente 

configuração de relação societária envolvendo o investidor-anjo; e (iii) perspectiva da 

desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quanto aos limites da sua aplicação 

no âmbito dos contratos conversíveis. 

Embora seja de essencial importância para a análise e a avaliação de riscos na 

realização de investimento em startup, não abordamos neste trabalho os temas relacionados a 

auditoria jurídica (due diligence). Porém, destacamos a relevância desta para que se possa 

identificar passivos e, consequentemente, mensurar os riscos envolvidos na operação.  

Antes de adentrarmos de forma específica na questão dos riscos de 

responsabilização do investidor-anjo por dívidas da sociedade investida, e para melhor 

compreensão dos temas que abordamos no presente capítulo, tais como a tipicidade, sua 

aplicação e seus reflexos na prática empresarial, apresentamos, ainda que de forma sucinta, 

algumas questões estruturais relacionadas à matéria, que servem de base para nossa análise. 

A tipicidade pode ser verificada em duas medidas distintas, que nos ajudam a 

compreender o seu conceito e a sua aplicação no direito privado, sendo: (i) a tipicidade aberta 

ou social e (ii) a tipicidade fechada ou legal. 
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A tipicidade aberta decorre da relevância social de determinadas práticas 

reiteradas de autonomia privada. É a materialização, pelo ordenamento jurídico, de 

determinados atos praticados pelos particulares105. Na tipicidade aberta, há uma limitação 

apenas parcial da autonomia da vontade. É a tipicidade adotada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, por exemplo, no direito dos contratos, em que, muito embora sejam aplicadas 

regras de tipicidade em determinados contratos considerados legalmente típicos, é lícito, nos 

termos do artigo 425 do Código Civil106, que as partes firmem contratos atípicos, ou seja, cujo 

tipo não esteja expressamente previsto no ordenamento jurídico, que não têm nomem juris e 

nascem da “autonomia privada e subordina[m]-se às disposições gerais aplicáveis ao negócio 

visado”107. Não obstante a ampla liberdade conferida para conformação dos contratos atípicos, 

estes devem sempre observar os pressupostos de validade previstos no artigo 104 do Código 

Civil108. 

Já a tipicidade fechada refere-se ao rol taxativo de tipos previstos em lei. É o que 

se verifica como regra geral no direito penal brasileiro (conforme se extrai do artigo 1º do 

Código Penal Brasileiro109) e no direito tributário. No direito privado, a tipicidade fechada é 

verificada, por exemplo, no campo dos direitos reais e no direito societário. Na tipicidade 

fechada, a autonomia da vontade é fortemente restringida, devendo ser estritamente 

observados os tipos legalmente previstos. 

Conforme Juliana Krueger Pela110, referindo-se à tipicidade fechada aplicável no 

direito privado, a “autonomia privada restringe-se, nessa hipótese, à escolha do modelo mais 

adequado aos interesses das partes e às circunstâncias do caso”. Apesar de as partes poderem 

livremente escolher o tipo que reverterá o negócio jurídico avençado, estarão compelidas a 

observar estritamente os elementos determinantes do tipo adotado. 

  

                                                           
105  PELA, Juliana Krueger. As golden shares no direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 97. 
106  “Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.” 
107  CAMINHA, Ulinie. Notas sobre a sociedade simples no novo Código Civil. Revista Pensar, Fortaleza, v. 

11, p. 209-216, fev. 2006. p. 212. 
108  “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.” 
109  “Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.” 
110  PELA, Juliana Krueger. As golden shares no direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 97. 



54 

 

3.2 A tipicidade contratual e os contratos conversíveis 

 

 

O entendimento das questões relacionadas à tipicidade contratual e às suas 

implicações na interpretação dos contratos conversíveis é de extrema relevância para o nosso 

trabalho, especialmente para que possamos qualificar adequadamente os modelos contratuais 

aqui analisados e, consequentemente, compreender os limites da liberdade contratual 

aplicáveis em cada caso. 

Conforme a clássica definição de Enzo Roppo111, “o contrato é a veste jurídico-

formal de operações econômicas”. E é sobre essas operações econômicas, formalizadas por 

meio de contratos, que recai a análise sobre a tipicidade contratual. Tradicionalmente, 

conforme denominação originada do direito romano, os contratos eram classificados como (i) 

contratos nominados, para aqueles aos quais a legislação atribuía nome próprio; e (ii) 

contratos inominados, para aqueles aos quais não era atribuído nome próprio e que “se 

concluíam fora dos quadros estabelecidos”112. 

Diante da complexibilidade das relações jurídicas e econômicas modernas e em 

função do que prega o princípio da liberdade contratual e da autonomia da vontade, essa 

terminologia acabou migrando para a denominação moderna que classifica os contratos como 

típicos e atípicos. São contratos típicos aqueles que gozam de regramento legal específico. Por 

outro lado, são contratos atípicos aqueles para os quais o ordenamento jurídico não dedicou 

regramento específico113. 

O reconhecimento da admissibilidade dos contratos atípicos está estabelecido em 

nosso ordenamento jurídico pelo disposto no artigo 425 do Código Civil114. Dessa forma, a 

liberdade de contratação não se restringe aos tipos legais previstos na legislação nacional; as 

partes são livres para contratar de acordo com o modelo que melhor atender aos seus 

interesses, desde que observados os requisitos de validade do negócio jurídico estabelecidos 

no artigo 104 do Código Civil115. 

Não obstante a classificação de contratos típicos e atípicos apresentada 

anteriormente, é possível, ainda, falar em tipos contratuais legais e extralegais. Os tipos 

                                                           
111  ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 2009. p. 11. 
112  GOMES, Orlando. Contratos. Coordenado por Edvaldo Brito. Atualizado por Antonio Junqueira de 

Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 120. 
113  GOMES, Orlando. Contratos. Coordenado por Edvaldo Brito. Atualizado por Antonio Junqueira de 

Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 120. 
114  “Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.” 
115  “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.” 
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contratuais legais, ou contratos legalmente típicos, como o próprio nome já diz, são aqueles 

sobre os quais a lei estabeleceu regulamentação específica. Esse conceito coincide com a 

noção de contrato típico apresentada anteriormente, conforme Orlando Gomes. Já os tipos 

contratuais extralegais, ou tipos contratuais sociais, ou socialmente típicos, são aqueles que 

existentes na prática contratual de uma determinada sociedade, podendo ou não haver um tipo 

legal a eles correspondente no respectivo ordenamento jurídico116. 

Os tipos contratuais legais são, em geral, objeto da inclusão no ordenamento 

jurídico, pelo legislador, de um tipo contratual social. Esse fenômeno ocorre como resultado 

do reconhecimento da relevância do tipo social para o interesse público, que justifica a 

regulamentação de relações jurídicas formalizadas de acordo com modelos socialmente 

replicados117. Pode ocorrer, porém, que determinado tipo legal não decorra de um tipo social, 

ou seja, que tenha sido originalmente introduzido na sociedade (isto é, no mundo dos fatos) 

por força exclusivamente da norma jurídica que o criou. O fato de não haver tipo contratual 

social correspondente não desqualifica a tipicidade legal de um determinado modelo 

contratual. 

Extrapolando a discussão sobre a conceituação e partindo para o tema específico 

da identificação e da qualificação dos contratos, Rui Pinto Duarte118 destaca que, para ser 

considerado legalmente típico, não basta que o modelo contratual seja mencionado na 

legislação. Faz-se necessário, para tanto, que a lei estabeleça uma regulamentação mínima que 

possibilite a configuração do tipo. No mesmo sentido, segundo Pedro Pais de Vasconcelos119, 

para que seja possível qualificar um modelo contratual como legalmente típico é necessário 

que a legislação a ele atinente seja, pelo menos, “suficientemente completa para dar às partes 

a disciplina básica do contrato”. E acrescenta: 

 

É necessário que na lei se encontre seu modelo regulativo, tendencialmente 

completo, de tal modo que seja possível contratar por referência, sem que as partes 

tenham de clausular o fundamental do contrato, e que possa servir de padrão, não só 

na contratação, mas também na integração e na decisão de casos controvertidos.120 

 

                                                           
116  VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 59. 
117  ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 2009. p. 133. 
118  DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000. p. 42. 
119  VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 210. 
120  VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 8. 
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O mesmo ocorre com os contratos socialmente típicos. Para serem assim 

classificados, seu modelo extraído da prática social deve ser, pelo menos, “tendencialmente 

completo”121. 

Já os contratos atípicos são classificados em atípicos puros, ou sui generis, e 

atípicos mistos. São contratos atípicos puros aqueles que não guardam nenhuma relação ou 

semelhança com os tipos contratuais legais existentes em um determinado ordenamento 

jurídico. Considerando a vasta gama de contratos tipificados na legislação brasileira, é 

relativamente raro que algum contrato seja, na prática, celebrado sem guardar nenhuma 

semelhança com algum modelo contratual legalmente típico. Mais comuns, por outro lado, 

são os contratos atípicos mistos, assim considerados aqueles que “reúnem, em seu corpo, dois 

ou mais contratos típicos, dois ou mais contratos atípicos, ou, ainda, simultaneamente, as duas 

categorias mencionadas”122.  

Feitas as apresentações iniciais dos conceitos que utilizamos para a qualificação 

dos contratos conversíveis analisados no presente trabalho, passamos a esclarecer a função da 

tipificação e a sua importância para a prática contratual. Conforme Pedro Pais de 

Vasconcelos123: 

 

A função da tipificação é pois de simplificar o processo de contratação, de equilibrar 

o conteúdo dos contratos através do direito dos tipos e de acordo com os critérios de 

justiça do sistema, e de integrar as estipulações das partes de modo como é usual e 

tipicamente celebrado. 

 

É importante destacarmos que a qualificação, ou recondução, do contrato a 

determinado tipo não é sem propósito. O exercício da qualificação não se presta unicamente à 

satisfação da necessidade (ou simples tendência dos profissionais do direito) de organização e 

categorização dos modelos contratuais existentes; tem função prática. No caso dos contratos 

legalmente típicos, a qualificação resulta na subsunção do caso concreto ao modelo regulativo 

típico. O enquadramento de um determinado contrato em um tipo legal específico, ou seja, a 

qualificação de um determinado contrato como legalmente típico, faz surgir a incidência do 

regramento legal daquele tipo contratual ao caso concreto (desde que tal qualificação seja 

justificável)124. Por esse motivo, a questão da qualificação se faz mais relevante em se 

tratando de contratos legalmente típicos. 

                                                           
121  VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 211. 
122  AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de direito civil. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. p. 70. 
123  VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 90. 
124  DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000. p. 121-122. 
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Qualificar um contrato como socialmente típico não resulta na necessária 

incidência de determinada regulação ao caso; serve tão somente para fins de interpretação 

complementadora do contrato com base no modelo socialmente conhecido125. 

É por esse motivo que damos mais destaque neste trabalho às questões 

relacionadas à qualificação do contrato de participação, cuja regulamentação foi incluída no 

ordenamento jurídico brasileiro pela Lei Complementar nº 155/2016. Com relação aos 

contratos de mútuo conversível, AFAC e opção de compra, nossa análise é mais sucinta, 

considerando que eles não contam com correspondente modelo legalmente estabelecido. 

A análise das questões atinentes à qualificação tipológica do contrato de 

participação se mostra relevante em razão do resultado prático que produz. A subsunção de 

um contrato in concreto ao modelo regulativo típico resulta na incidência da garantia de não 

responsabilização do investidor-anjo, nos termos do § 4º, inciso II, do artigo 61-A da Lei 

Complementar nº 123/2006126. Conforme já abordamos, mencionado dispositivo legal confere 

ao investidor-anjo a garantia de que seu patrimônio não será comprometido por dívida da 

sociedade investida, inclusive em caso de eventual recuperação judicial ou desconsideração 

da personalidade jurídica dessa sociedade. 

Porém, antes de adentrarmos na questão específica da qualificação tipológica dos 

contratos conversíveis, apresentamos, mesmo sem a pretensão de esgotar tão complexo tema, 

os critérios de qualificação que adotamos na nossa análise, conforme passamos a expor. 

 

 

3.2.1 Critérios de qualificação tipológica 

 

 

O critério mais tradicional de qualificação dos negócios jurídicos — e, 

consequentemente, dos contratos —, e que não poderíamos deixar de considerar, é a análise 

dos elementos que os caracterizam. Para sermos mais específicos, o exercício de recondução 

do contrato ao tipo se faz, de acordo com o critério aqui abordado, mediante análise dos seus 

elementos essenciais. Na análise dos elementos do tipo, também são relevantes os demais 

elementos que integram o negócio jurídico, quais sejam, os elementos naturais e os elementos 

acidentais, conforme especificamos a seguir. 

                                                           
125  VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 180. 
126  “§ 4º O investidor-anjo: […] II - não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação 

judicial, não se aplicando a ele o art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.” 
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Os elementos essenciais (essentialia negotii) são os elementos indispensáveis para 

a qualificação de um determinado negócio jurídico em um determinado tipo127. De acordo 

com a teoria dos essentialia, a qualificação de um contrato em determinado tipo, no caso 

concreto, se faz pela verificação da observância dos elementos essenciais do tipo em questão. 

Sem referidos elementos, o negócio jurídico que se propõe não existe. A verificação dos 

elementos essenciais resultará na recondução, ou não, do contrato a determinado tipo legal. 

Ocorrendo a recondução, tem-se a subsunção do contrato ao tipo e, consequentemente, a 

entrada em vigor dos elementos naturais. 

Os elementos naturais (naturalia negotii), por sua vez, não são, em tese, 

essenciais para a recondução do negócio jurídico a determinado tipo (ou qualificação). Trata-

se das regras aplicáveis ao tipo, que não precisam estar necessariamente clausuladas para 

produzirem seus efeitos específicos (inerentes ao tipo em questão) no caso concreto128. Os 

elementos naturais podem ou não ser afastados pelas partes, conforme sejam expressos na lei 

como norma dispositiva ou cogente129. 

Já os elementos acidentais (acidentalia negotii) representam tudo o que for 

estipulado pelas partes e que não constitua um elemento essencial ou elemento natural do tipo. 

Os elementos acidentais existem em um “negócio jurídico in concreto sem serem exigidos 

pelo tipo negocial nem derivarem de sua natureza”130. 

Vale aqui mencionar que, não obstante a classificação dos elementos do tipo 

apresentada anteriormente, há críticas na doutrina, tanto com relação à nomenclatura adotada 

quanto com relação ao seu conteúdo131, mas, em nosso entendimento, não prejudicam a 

aplicação dos conceitos expostos, pelo menos no que diz respeito aos fins aqui pretendidos. 

Para a qualificação do tipo contratual, especialmente quando presente o caráter 

cogente dos elementos naturais previstos na norma que o tipificou, entendemos, assim como 

Pedro Pais de Vasconcelos132, que esses elementos (naturais) devem ser considerados em 

igual grau de importância conferido aos elementos essenciais, uma vez que: 

                                                           
127  MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

35. 
128  VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 81. 
129  MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

35. 
130  MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

36. 
131  Entre os críticos da teoria dos essentialia, conforme apresentada, destacamos Francisco Paulo de Crescenzo 

Marino (MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 

2011) e Antônio Junqueira de Azevedo (AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, 

validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002). 
132  VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 113. 



59 

 

 

[O]s elementos essenciais, embora sejam qualificativos, são também determinantes 

do regime e, por outro, por que os elementos naturais, além de determinarem o 

regime são também determinantes da qualificação na medida, sendo típicos, são 

indispensáveis na formação do tipo jurídico estrutural, sem o qual a qualificação se 

desfigura. 

 

Outro critério adotado pela doutrina para a qualificação tipológica do negócio 

jurídico é a causa. Segundo a corrente dos que defendem a causa como critério de 

qualificação do tipo, a analise tipológica deve considerar a “função que os contratos teriam de 

realizar para serem abrangidos pelo tipo” 133. Essa posição é fortemente criticada por Antônio 

Junqueira de Azevedo134, para quem a causa é irrelevante na qualificação tipológica do 

negócio jurídico. Para ele, a recondução do negócio jurídico a um determinado tipo deve 

decorrer necessária e exclusivamente da análise e da verificação dos elementos categoriais 

inderrogáveis, nomenclatura adotada pelo autor e que corresponde aos elementos essenciais. 

Em nossa abordagem, devido às características dos contratos conversíveis 

analisados, adotamos como ponto de partida para a qualificação o critério dos essentialia, ou 

seja, a análise e a verificação dos elementos essenciais dos contratos. Porém, não deixamos de 

considerar, conforme aplicável, a ideia da causa como critério de qualificação, bem como 

outros critérios pertinentes. Esse método de análise baseia-se nas considerações apresentadas 

por Rui Pinto Duarte135, para quem a causa pode ter um papel fundamental na confirmação do 

juízo extraído por meio do critério das essentialia. 

Considerando as peculiaridades dos contratos aqui abordados, especialmente 

quanto à relevância prática da qualificação tipológica dos contratos legalmente típicos, o 

espaço que dedicamos à análise dos contratos de mútuo conversível, opção de compra e 

AFAC é consideravelmente reduzido se comparado com o espaço dedicado à análise do 

contrato de participação. Por esse motivo, agrupamos a análise daqueles três em um único 

tópico a seguir. 

 

 

  

                                                           
133  DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000. p. 90. 
134  AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 
135  DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000. p. 127. 
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3.2.2 Qualificação tipológica do mútuo conversível, da opção de compra e do AFAC 

 

 

Assim como boa parte da doutrina nacional, entendemos que o contrato de mútuo 

conversível classifica-se como contrato atípico. Reconhecemos que sua origem pode ser 

objeto de adaptação, ou tropicalização, das convertable notes. No entanto, entendemos que a 

análise da sua qualificação tipológica deve ser realizada sob outra perspectiva, tendo em conta 

a existência, em nosso ordenamento jurídico, do modelo legalmente típico do contrato de 

mútuo. Os elementos essenciais deste tipo contratual foram estabelecidos nos artigos 586 e 

seguintes do 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”. 

O questionamento que se faz nesse ponto é: a possibilidade de conversão do valor 

mutuado em participação societária, bem como suas demais peculiaridades, afastam o 

contrato de mútuo conversível do modelo previsto no artigo 586 do Código Civil a ponto de 

torná-lo atípico? Para nós, a resposta é “sim”, embora compreendamos a possibilidade de 

haver entendimento diverso, dada à subjetividade das questões relacionadas à qualificação 

tipológica. 

O artigo 586 do Código Civil é expresso em incluir como elemento essencial do 

contrato de mútuo a restituição da coisa mutuada por outra do mesmo gênero. Em nosso 

entendimento, a inobservância desse elemento essencial resulta na desqualificação do contrato 

de mútuo conversível como contrato típico de mútuo. Nesse mesmo sentido, segundo 

Washington de Barros Monteiro136, para adimplemento do mútuo: “[D]eve o mutuário 

restituir oportunamente outra coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade; de outra 

forma, o contrato seria de troca, ou compra e venda, segundo ele se obrigasse a restituir coisa 

diversa ou soma dinheiro”. 

Dessa forma, consideramos que o contrato de mútuo conversível é uma versão 

modificada do contrato típico de mútuo, do qual foi suprimido um de seus elementos 

essenciais. Portanto, trata-se de contrato atípico misto. 

A análise da qualificação tipológica dos contratos de opção de compra e AFAC 

nos parece mais simples, pois não há modelo típico correspondente a eles no ordenamento 

jurídico brasileiro. Dessa forma, devem ser qualificados como contratos atípicos puros, sendo 

                                                           
136  MONTEIRO, Washington de Barros; PINTO, A. F. Curso de direito civil: direito das obrigações. Segunda 

Parte. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 208. 
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interpretados e regulados de acordo com as normas gerais do Código Civil aplicáveis aos 

contratos.  

 

 

3.2.3 Qualificação tipológica do contrato de participação 

 

 

A análise da qualificação tipológica do contrato de participação é especialmente 

relevante em razão do resultado prático produzido pela subsunção do caso concreto ao tipo 

legal, qual seja, a incidência sobre este, e as partes envolvidas, do regramento previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006, inclusive quanto à garantia de proteção do patrimônio do 

investidor-anjo em caso de eventual recuperação judicial e desconsideração de personalidade 

da sociedade. 

Feitas as devidas considerações quanto à relevância da qualificação tipológica do 

contrato de participação, passamos agora à sua análise específica. Conforme mencionado no 

item 3.2, são considerados contratos legalmente típicos aqueles que gozam de regulamentação 

legal, desde que a legislação a ele atinente seja, pelo menos, “suficientemente completa para 

dar às partes a disciplina básica do contrato”137. 

Com base na leitura dos artigos 61-A e seguintes da Lei Complementar nº 

123/2006, introduzidos pela Lei Complementar nº 155/2016, é possível extrair os elementos 

essenciais do tipo jurídico do contrato de participação. Em nosso entendimento, esses 

elementos podem ser resumidos da seguinte forma:  

 

Quadro 2 – Elementos essenciais do contrato de participação. (continua) 

ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

Partes (i) sociedade investida, que deve ser microempresa ou empresa de pequeno 

porte (artigo 61-A, caput); 

(ii) investidor-anjo, que pode ser natural ou jurídica, ou fundo de 

investimento (artigos 61-A, § 2º, e 61-D). 

Objeto Aporte de recursos na sociedade investida, que não integra o seu capital 

social (artigo 61-A, caput). 

Obrigações A atividade constitutiva do objeto social da sociedade deve ser exercida 

unicamente por seus sócios (artigo 61-A, § 3º). 

 

                                                           
137  VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 210. 
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Quadro 2 – Elementos essenciais do contrato de participação. (conclusão) 

ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

Finalidade Fomento a inovação e investimentos produtivos (artigo 61-A, § 1º). 

Fonte: elaboração própria. 
 

Note-se que o legislador incluiu na Lei Complementar nº 123/2006, em seu artigo 

61-A, § 1º, menção expressa à finalidade do contrato de participação, que deve ser o “fomento 

a inovação e investimentos produtivos” e deverá constar expressamente no instrumento 

contratual.  

Retomando a matéria tratada no item 3.2, os elementos naturais do tipo contratual 

são as regras aplicáveis ao caso concreto em razão da subsunção do contrato ao tipo, 

independentemente de estarem clausuladas. Do texto da Lei Complementar nº 155/2016, é 

possível extrair os seguintes elementos naturais do contrato de participação, que, pela forma 

como foram descritos, podem ser considerados inderrogáveis, com exceção do § 9º do artigo 

61-A: 

 

Quadro 3 – Elementos naturais do contrato de participação. (continua) 

ELEMENTOS NATURAIS DO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

Artigo 61-A, § 1º Prazo máximo de vigência de 7 anos. 

Artigo 61-A, § 4º O investidor-anjo: 

(i) não será considerado sócio nem terá qualquer direito a gerência ou 

voto na administração da sociedade;  

(ii) não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em 

recuperação judicial, não se aplicando a ele a desconsideração da 

personalidade jurídica;  

(iii) será remunerado por seus aportes pelo prazo máximo de 5 anos. 

Artigo 61-A, §6º A remuneração do investidor-anjo, correspondente aos resultados 

distribuídos, não pode ultrapassar 50% dos lucros da sociedade. 

Artigo 61-A, §7º O resgate do valor aportado somente será exercido após, no mínimo, 2 

anos do aporte. 

Artigo 61-A, §7º No resgate do aporte, os haveres do investidor-anjo serão pagos na forma 

do artigo 1.031 da Lei nº 10.406/1976 e não ultrapassarão o valor 

investido devidamente corrigido. 

Artigo 61-A, §9º A transferência da titularidade do aporte para terceiro alheio à sociedade 

dependerá do consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual 

expressa em contrário. (Este item específico tem caráter derrogável 

expresso.) 
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Quadro 3 – Elementos naturais do contrato de participação. (conclusão) 

ELEMENTOS NATURAIS DO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

Artigo 61-C Caso os sócios decidam pela venda da sociedade investida, o investidor-

anjo terá: 

(i) direito de preferência na sua aquisição; e  

(ii) direito de venda conjunta da titularidade do aporte de capital. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Com base na identificação dos elementos essenciais e dos elementos naturais, bem 

como da finalidade do contrato de participação, conforme estabelecidos pela Lei 

Complementar nº 155/2016, é possível afirmar que se trata de modelo contratual legalmente 

típico. Isso porque, além de estar previsto em lei, sua regulamentação é suficientemente 

completa para fins de sua qualificação tipológica, sua interpretação e sua integração. 

Dessa forma, podemos resumir o contrato de participação como o contrato pelo 

qual o investidor-anjo realiza operação de dívida com microempresa ou empresa de pequeno 

porte, que não integra o capital social dessa sociedade, com a finalidade de fomento a 

inovação e investimentos produtivos, permanecendo o objeto social sendo exercido 

unicamente pelos sócios. 

A princípio, desde que (i) estejam presentes os elementos essenciais do tipo 

contrato de participação e (ii) não sejam afastados seus elementos naturais inderrogáveis, será 

possível a recondução do contrato in concreto ao referido tipo. Consequentemente, será 

aplicada a ele toda a regulamentação legal prevista na Lei Complementar nº 123/2006, ou 

seja, seus elementos naturais, independentemente de estarem previstos no instrumento que o 

formalizou. 

 

 

3.2.4 A cláusula de conversibilidade no contrato de participação e a tipicidade contratual 

 

 

Considerando o alto grau de risco das operações de investimento-anjo, 

especialmente em razão da elevada taxa de mortalidade das startups e do caráter inovador dos 

produtos e dos serviços por elas ofertados, toda a lógica econômico-financeira do investidor-

anjo considera, necessariamente, a possibilidade de se auferirem ganhos extraordinários em 

caso de sucesso do empreendimento. Esse eventual ganho extraordinário é capturado pelo 
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investidor-anjo no momento da implementação de algum dos mecanismos de saída, conforme 

listados no item 1.3 deste trabalho. 

É possível observar que a conversibilidade, conforme estabelecida nos contratos 

de mútuo conversível praticados no mercado, é essencial para a estratégia do investimento-

anjo. Essa modalidade de investimento só se justifica se houver, para o investidor-anjo, a 

possibilidade de participar dos ganhos proporcionados pela sociedade no momento em que 

esta estiver madura o suficiente para implementação dos mecanismos de saída. 

Essa possibilidade de saída para o investidor-anjo já está contemplada no artigo 

61-C da Lei Complementar nº 123/2006, por meio do direito de venda conjunta. Por esse 

mecanismo, é possível prever, por exemplo, um percentual vinculado ao total de quotas da 

sociedade investida a que o investidor-anjo fará jus no caso de venda da sociedade e 

consequente exercício do direito de venda conjunta. Porém, consideramos essencial para a 

efetiva integração do contrato de participação no ecossistema das startups a possibilidade de 

inclusão de cláusula de conversibilidade, que garanta ao investidor-anjo o direito de converter 

o valor do aporte realizado em participação societária da sociedade investida. Sem essa 

possibilidade, e considerando a já baixa aceitação do contrato de participação pelo mercado, 

seu desuso estará sacramentado, pois as possibilidades de retorno do investimento-anjo 

estariam drasticamente restringidas. 

Por outro lado, conforme já mencionado, a Lei Complementar nº 155/2016 

estabelece como um dos elementos naturais do contrato de participação a impossibilidade de 

se atingir o patrimônio do investidor-anjo por dívidas da sociedade, inclusive em caso de 

recuperação judicial e desconsideração da sua personalidade jurídica. Analisando a questão 

sob a ótica da tipicidade contratual, considerando que o contrato de participação é contrato 

legalmente típico, conclui-se que a blindagem patrimonial conferida ao investidor-anjo 

somente é aplicável se observados os limites impostos à autonomia privada e à vontade das 

partes, de modo a preservar sua qualificação tipológica. A desqualificação da tipicidade do 

contrato de participação resultaria, em tese, na perda, pelo investidor-anjo, da proteção 

patrimonial conferida pela Lei Complementar nº 123/2006. 

Dessa forma, o questionamento central que fazemos com relação ao disposto é: a 

inclusão da cláusula de conversão do aporte em participação societária desqualificaria a 

tipicidade legal do contrato de participação ou sua tipicidade estaria preservada mesmo com 

referida inclusão? Para essa análise, consideramos um modelo em que os elementos essenciais 

do contrato de participação são claramente observados, tais como em um modelo 
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“francamente típico”138. Nesse contrato seria incluída cláusula estabelecendo a possibilidade 

de conversão do valor do aporte em participação societária. 

Ainda não é possível extrair da prática do mercado um modelo comum de 

cláusula de conversibilidade nos contratos de participação. Dessa forma, utilizamos como 

base para nossa análise dois modelos disponíveis na internet, um deles da Anjos do Brasil e 

outro do escritório de advocacia Baptista Luz. 

A cláusula de conversibilidade está disposta no modelo de contrato de 

participação da Anjos do Brasil da seguinte forma139: 

 

2. CONVERSÃO 

2.1. Direito de Conversão do Investidor-Anjo. As Partes desde já acordam que, 

até o prazo de [PREENCHER] dias a contar da primeira liberação de parcela do 

Aporte, o Investidor-Anjo terá, a seu exclusivo critério, o direito de converter [parte 

ou] o valor do Aporte Corrigido em participação societária da Sociedade 

(“Conversão”). 

2.1.1. O percentual a que o Investidor-Anjo fará jus em razão da conversão do 

Aporte Corrigido em participação societária será de [PREENCHER], 

considerando-se um valuation pre money de [PREENCHER]. 

2.1.2. Caso haja novo aporte de capital na Sociedade, o percentual a que o 

Investidor-Anjo fará jus será o maior percentual entre [PREENCHER] ou o 

equivalente àquele resultante da aplicação da seguinte fórmula, considerando-se o 

resultado sobre o capital social total da Sociedade: 

percentual de participação = valor do Aporte Corrigido / (valuation da próxima 

rodada – taxa de desconto). 

Onde: 

• percentual de participação será o resultado da fórmula; 

• valuation da próxima rodada é equivalente ao valor atribuído à Sociedade pelos 

novos investidores; e 

• taxa de desconto é [PREENCHER]. 

2.2. Procedimento para a Conversão. A Conversão poderá ocorrer, nos termos 

deste Contrato, a qualquer momento, mediante declaração de interesse do 

Investidor-Anjo à Sociedade nesse sentido, que poderá ser feita desde a data do 

primeiro desembolso até o dia [PREENCHER] (“Declaração de Interesse”).  

 

Das cláusulas transcritas, destacamos as seguintes características quanto ao direito 

de conversibilidade: (i) pode ser exercido pelo investidor-anjo a qualquer momento, dentro de 

determinado prazo; e (ii) o valor do aporte poderá ser convertido em (a) percentual fixo do 

capital social, caso não tiver havido novo aporte de capital na sociedade, ou (b) percentual 

variável, caso tenha havido nova rodada de investimento. 

Já no modelo de contrato de participação do escritório Baptista Luz, a cláusula de 

conversibilidade está disposta da seguinte forma 140: 

                                                           
138  Segundo Vasconcelos (VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Almedina, 1995. p. 

98), caso francamente típico é aquele em que estão presentes “todas as características do tipo na intensidade 

e interrepacionamento típicos e o sentido próprio do tipo”. 
139  ANJOS DO BRASIL. Guia de investimento anjo & documentos legais. Disponível em: 

<http://www.anjosdobrasil.net/guia.html>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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4. Direito de Conversão 

4.1. Conversão. Na ocorrência de um Evento de Liquidez [(i) a Venda da Empresa 

ou (ii) a realização de investimento que resulte ou possa resultar em investimento 

no capital social da Sociedade, em montante igual ou superior ao piso 

contratualmente estabelecido] ou na data do Prazo Máximo para Resgate [data 

previamente estabelecida no contrato], o Investidor terá o direito, mas não a 

obrigação, de converter o Aporte em participação societária na Sociedade 

(“Conversão”), observado o disposto nesta Cláusula Quarta. 

4.1.1. Em caso de Conversão na data do Prazo Máximo para Resgate, o Investidor 

terá o direito de converter o valor integral do Aporte em participação societária na 

Sociedade, equivalente ao Percentual de Referência [conforme livremente 

estabelecido pelas partes no contrato]. O percentual previsto acima não será 

aplicável em caso de Conversão do Mútuo em decorrência de Evento Liquidez, 

hipótese em que as disposições da Cláusula 4.2 em diante serão aplicáveis. […] 

4.3. Critérios de cálculo de participação. Em caso de Conversão por conta de um 

Evento de Liquidez, a representatividade do valor do Aporte no capital social da 

Sociedade será estabelecida pelas Partes com base na verificação, ou não, de uma 

Proposta Firme de Terceiro, em conformidade com os critérios e definições expostos 

nesta Cláusula. [conforme critério de cálculo estabelecido na cláusula 5.6. do 

contrato] […] 

6.2. Notificação de Conversão. Para o exercício de seu direito de Conversão, o 

Investidor deverá notificar a Sociedade e os Sócios com, pelo menos, 60 (sessenta) 

dias de antecedência à Data de Vencimento ou 30 (trinta) dias após o recebimento de 

Notificação sobre Proposta Firme de Terceiro, conforme o caso (“Notificação de 

Conversão”).  

 

Das cláusulas transcritas, destacamos as seguintes características quanto ao direito 

de conversão: (i) somente pode ser exercido pelo investidor-anjo (a) quando da ocorrência de 

evento de liquidez ou (b) na data estabelecida pelas partes como o prazo máximo de resgate 

do aporte; e (ii) o valor do aporte poderá ser convertido em (a) percentual fixo do capital 

social, caso a conversão seja realizada no prazo máximo de resgate, ou (b) percentual 

variável, caso ocorra em função de evento de liquidez. 

Partindo da resposta para a fundamentação, entendemos que a inclusão de 

cláusula de conversibilidade no contrato de participação não desqualifica sua tipicidade. 

Considerando puramente o critério dos essentialia, a conclusão de que a cláusula 

de conversibilidade não desqualifica a tipicidade do contrato de participação fundamenta-se 

no fato de que ela não exclui nem relativiza nenhum dos elementos essenciais mencionados 

no quadro 2 (item 3.2.3), que permanecem íntegros em sua essência. No caso em análise, 

estão presentes todos os elementos essenciais do tipo; nenhuma norma imperativa do contrato 

de participação foi violada. Da mesma forma, considerando os elementos naturais como 

                                                                                                                                                                                     
140  BAPTISTA LUZ ADVOGADOS. Modelo contrato de participação de investidor-anjo. Disponível em 

<https://baptistaluz.com.br/espacostartup/download/modelo-de-contrato-de-participacao-em-investimento-

anjo/>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
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qualificadores do tipo, no modelo aqui analisado, nenhum desses elementos seria excluído ou 

desvirtuado pela inclusão da cláusula de conversibilidade. 

A cláusula de conversibilidade, como obrigação alternativa de escolha do credor 

(artigo 252 do Código Civil), é o que a doutrina classifica como elemento acidental. Trata-se 

de estipulação contratual que não constitui nem elemento essencial, nem elemento natural do 

tipo. 

O tema pode ser analisado considerando, por analogia, as questões referentes à 

análise tipológica do contrato de mútuo conversível, frente à tipicidade legal do contrato de 

mútuo previsto no artigo 586 do Código Civil141. Na análise do contrato de mútuo 

conversível, não obstante a previsão legal de que “[o] mutuário é obrigado a restituir ao 

mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”, alguns 

doutrinadores142 defendem que o pagamento com bem diverso do recebido não afasta a 

tipicidade do contrato. Nesses termos, referido contrato seria qualificado como legalmente 

típico. 

Observe-se que, no caso do contrato de mútuo conversível, estamos tratando de 

adimplemento da contraprestação de modo diverso do que foi expressamente estabelecido em 

lei (pagamento do valor mutuado com quotas da sociedade investida), contrariando elemento 

essencial do tipo. No caso do contrato de participação, não há nenhuma vedação ou exigência 

legal quanto ao objeto de pagamento do aporte. 

Considerando a causa-função como índice qualificador, devemos concluir que a 

finalidade, ou função, do contrato de participação, conforme expressamente estabelecida nos 

termos do § 1º do artigo 61-A da Lei Complementar nº 123/2006, é o “fomento a inovação e 

investimentos produtivos”. Essa função estará integralmente preservada mesmo com a 

inclusão da cláusula de conversibilidade no contrato de participação. 

Além disso, a cláusula de conversibilidade está alinhada com o racional do 

modelo legal do contrato de participação, especificamente quanto à expectativa do investidor-

anjo de tornar-se sócios da sociedade. Tal expectativa é contemplada pela Lei Complementar 

nº 123/2006 nos termos do seu artigo 61-C, que confere ao investidor-anjo o direito de 

preferência na aquisição de quotas da sociedade. 

                                                           
141  “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.” 
142  Giulliano Tozzi Coelho (COELHO, Giulliano Tozzi. A utilização de títulos de dívida conversíveis para o 

investimento anjo em startups no Brasil: riscos e segurança jurídica do investidor. 2018. 178 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São 

Leopoldo, 2018. p. 42) menciona, como autores aderentes a essa posição, Caio Mário da Silva Pereira e 

Cesar Fiuza. 
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3.2.5  Conclusões quanto a tipicidade contratual e contratos conversíveis de investimento-anjo 

 

 

Do ponto de vista dos riscos relacionados ao investimento-anjo, o contrato de 

participação presta relevante contribuição para o ecossistema das startups. 

Independentemente das opiniões quanto à sua adequação e à sua aplicabilidade frente às 

necessidades do mercado, o que de fato não é unânime, devemos reconhecer a contribuição 

trazida pela Lei Complementar nº 155/2016 para o ambiente de investimento em startups no 

Brasil. O fato de ter assegurado ao investidor-anjo a garantia de que seu patrimônio pessoal 

não será atingido por dívidas da sociedade investida, por si só, já é de grande relevância para a 

segurança jurídica dos envolvidos nesse tipo de operação. 

Referida proteção legal reduz as incertezas quanto à interpretação da relação 

estabelecida no contrato de participação e dos limites da responsabilidade das partes pelo 

Poder Judiciário — o que tem reflexos diretos nos temas tratados nos itens subsequentes do 

presente trabalho — e quanto aos riscos do investidor-anjo sob as perspectivas da tipicidade 

contratual e da desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, no que se refere à 

eventual responsabilização do investidor-anjo, a interpretação do julgador sobre os fatos 

estaria limitada à verificação da observância dos elementos caracterizadores do tipo legal que, 

uma vez presentes, ensejariam a aplicação da regra estabelecida na Lei Complementar nº 

123/2006, em especial o disposto no § 4º, inciso II, do artigo 61-A. 

Além disso, a existência de contrato típico de investimento-anjo que guarda 

semelhança com os modelos atípicos usuais do mercado (como o mútuo conversível) pode 

gerar efeitos positivos do ponto de vista da interpretação dos contratos conversíveis pelo 

Poder Judiciário. É possível, por exemplo, que se entenda pela aplicação analógica dos 

preceitos estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, notadamente quanto à função e aos 

limites de responsabilização do investidor-anjo nos contratos conversíveis. 

É importante destacar que, para gozar da blindagem patrimonial conferida pelo 

contrato de participação, o investidor-anjo deverá observar os limites impostos por lei à sua 

liberdade contratual e à sua autonomia de vontade. Isso resulta na necessidade de observância 

dos elementos essenciais e dos elementos naturais inderrogáveis previstos na Lei 

Complementar nº 123/2006 referentes à formatação do contrato de participação. Como 

resultado da nossa análise, verificamos que a inclusão de cláusula de conversibilidade não 

afasta a tipicidade legal do contrato de participação. Porém, a inclusão de cláusula que, por 

exemplo, (i) confira direito de voto ao investidor-anjo; (ii) estabeleça remuneração periódica 
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superior a 50% dos lucros da sociedade; ou (ii) fixe prazo de vigência superior a 7 anos 

resulta no afastamento (maior ou menor, a depender da interpretação do julgador) da sua 

tipicidade e, consequentemente, na possibilidade de perda da proteção prevista no § 4º, inciso 

II, do artigo 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 

Caso o investidor-anjo pretenda estabelecer condições demasiadamente distantes 

do modelo contratual previsto na Lei Complementar nº 123/2006, a opção pelas modalidades 

atípicas de contrato conversível pode ser mais vantajosa, por conferir mais autonomia às 

partes na estipulação dos seus termos e de suas condições. 

No entanto, não obstante o tratamento dado ao contrato de participação no 

presente trabalho e o reconhecimento da importância da limitação de responsabilidade 

assegurada ao investidor-anjo nessa modalidade contratual, o que devemos ponderar, e assim 

fazemos no item 3.4, é se o investidor-anjo já não goza dessa segurança (relacionada à 

limitação de responsabilidade) nas demais modalidades de contrato conversível praticadas no 

mercado e aqui analisadas. 

 

 

3.3 A tipicidade societária e os contratos conversíveis 

 

 

Conforme demonstrado no item 3.1, a tipicidade pode ser dividida em duas 

modalidades distintas: tipicidade aberta e tipicidade fechada. No direito societário, prevalece a 

tipicidade fechada, conforme se depreende do disposto no artigo 983 do Código Civil: “Art. 

983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 

1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, 

e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias”. 

Como se vê, para que as partes se associem e constituam uma sociedade a fim de 

exercer determinada atividade, empresária ou não, deverão ater-se aos tipos societários 

disponíveis em nosso ordenamento jurídico, conforme taxativamente elencados nos artigos 

1.039 a 1.092 do Código Civil. Não é possível, dessa forma, que se constitua modelo 

societário atípico ou misto, como é admitido no direito dos contratos. 

O leque de possibilidades (tipos societários) previstos no Código Civil inclui (i) 

dois tipos societários não personificados, ou seja, que não têm personalidade jurídica, que são 

(a) sociedade em comum e (b) sociedade em conta de participação; e (ii) sete tipos 

personificados, com personalidade jurídica própria, que são (a) sociedade simples, (b) 
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sociedade em nome coletivo, (c) sociedade em comandita simples, (d) sociedade limitada, (e) 

sociedade anônima, (f) sociedade em comandita por ações e (g) sociedade cooperativa. 

Nada impede, porém, que sejam inseridas (i) regras não essenciais nos contratos 

de sociedade, estabelecendo obrigações específicas atinentes à relação societária, tais como 

obrigação de cumprimento de determinados padrões de desempenho para permanência na 

sociedade; ou (ii) regras de outros tipos societários, como emissão de quotas preferenciais por 

sociedades limitadas. É importante frisar que esse tipo de medida somente será possível se 

não forem violados os elementos determinantes (ou elementos essenciais) do tipo societário 

que se utilizou como base143. 

Do disposto no artigo 981 do Código Civil144 podemos extrair que os elementos 

essenciais de uma sociedade são “(1) ajuste de vontade; (2) pluralidade de pessoas; (3) 

definição de obrigações recíprocas; (4) finalidade econômica; e (5) partilha de resultados”145. 

Assim, havendo comunhão de pessoas para exercício de determinada atividade e estando 

presentes esses elementos, as partes deverão utilizar-se de um dos tipos societários 

disponíveis em nossa legislação para formalização do seu vínculo jurídico, de acordo com 

suas necessidades e com as particularidades de cada caso. 

Do ponto de vista prático, a relevância da tipicidade societária pode ser verificada 

desde o momento da escolha do tipo societário por aqueles que pretendem se associar. Para 

que todos os sócios gozem de limitação de responsabilidade, por exemplo, é essencial que 

adotem como tipo societário as sociedades limitadas ou as sociedades por ações. A adoção de 

outro tipo societário pode não assegurar essa prerrogativa aos sócios, mesmo que se trate de 

sociedade personificada, como é o caso da sociedade simples pura. 

Dessa forma, é fundamental que se conheçam com clareza os fatores 

determinantes do tipo societário adotado para que seja assegurada a sua observância. Não 

adentramos, neste trabalho, na especificação dos elementos caracterizadores de cada tipo 

societário. Porém, abordamos a questão, por uma perspectiva mais ampla, a fim de 

compreender os limites impostos à vontade das partes na estruturação de um negócio jurídico 

societário. 

                                                           
143  MAGALHÃES, Giovani. O princípio da tipicidade societária: bases iniciais do planejamento societário. 

Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v. 3, p. 81-92, maio 2014. p. 24. 
144  “Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com 

bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.” 
145  MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. v. 2, Empresa e 

atuação empresarial MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

v. 2, Empresa e atuação empresarial. p. 5. 
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Para Juliana Krueger Pela146, os critérios de identificação do tipo societário dizem 

respeito “à vinculação ou, mais propriamente, ao equilíbrio entre a organização interna da 

sociedade e seus efeitos externos, no que tange inclusive à responsabilidade dos sócios pelas 

obrigações sociais”.  

Para Uinie Caminha147, a questão da responsabilidade dos sócios é a de maior 

relevância para a identificação do tipo societário, devido às “suas implicações patrimoniais 

para a sociedade, sócios e terceiros”. Porém, entende haver outros fatores de identificação, 

tais como a “forma de administração, a possibilidade de contribuição em serviços ou espécie 

de nome empresarial adotado”. 

Passamos agora a analisar as consequências da aplicação, na prática, da tipicidade 

societária e sua importância na estruturação do negócio jurídico, que pode ser abordada sob 

duas perspectivas: (i) inobservância dos elementos do tipo societário e suas consequências e 

(ii) adoção de relação jurídica/estrutura contratual e relação comportamental com 

características de sociedade (contendo elementos básicos de uma sociedade). 

A inobservância dos elementos essenciais de determinado tipo societário teria 

como consequência prática a sua descaracterização e a consequente nulidade do ato, visto que 

não teriam sido observadas as regras de conduta e/ou de estrutura estabelecidas pela 

legislação aplicável148. A nulidade não torna inválida a sociedade, mas a coloca em situação 

de irregularidade, passando a ser considerada como sociedade em comum, conforme se 

depreende do artigo 986 do Código Civil: “Art. 986. Enquanto não inscritos os atos 

constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste 

Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da 

sociedade simples”. 

Conforme Erasmo Valladão149: 

 

[A] sociedade em comum se configura em três hipóteses: a) quando for constituída e 

exercer sua atividade sem prova escrita; ou b) com prova escrita, mas sem inscrição 

no registro próprio ou antes dele; ou c) seu registro for cancelado, mas continuar o 

exercício da sua atividade. 

 

                                                           
146  PELA, Juliana Krueger. As golden shares no direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 102. 
147  CAMINHA, Ulinie. Notas sobre a sociedade simples no novo Código Civil. Revista Pensar, Fortaleza, v. 

11, p. 209-216, fev. 2006. p. 212. 
148  MORAES, Eduardo Peixoto Menna Barreto de. Sociedade em conta de participação: riscos de 

descaracterização do tipo societário e suas consequências. 2015. 108 f. Dissertação (Mestrado em Direito 

dos Negócios) – Faculdade de Direito de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2015. p. 25. 
149  FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. A sociedade em comum. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 

122-123. 
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A descaracterização do tipo societário e a consequente configuração de sociedade 

em comum acarretam um resultado gravíssimo para os envolvidos. Pode resultar em alteração 

do critério de responsabilidade aplicada aos sócios e entre os sócios. A nulidade dos atos 

registrais de uma sociedade limitada e sua reconfiguração como sociedade em comum, por 

exemplo, resulta na alteração do critério de responsabilidade, que passa de limitada (cuja 

responsabilidade dos sócios limita-se ao valor subscrito do capital)150 para ilimitada e 

solidária151. 

Porém, a questão que interessa ao nosso trabalho refere-se às consequências e aos 

riscos, sob a ótica da tipicidade societária, inerentes à adoção de modelos contratuais e relação 

comportamental com características de sociedade. A questão central que se coloca aqui é: 

considerando a rigidez decorrente da tipicidade fechada aplicável ao direito societário, haveria 

risco de descaracterização de um contrato conversível caso este, ou a conduta adotada pelas 

partes, apresente características semelhantes aos elementos básicos de uma sociedade? 

De antemão, superamos a questão da tipicidade do contrato de participação, pois a 

inclusão de cláusulas ou elementos típicos de sociedade em seu instrumento, tais como o 

direito de voto, por si só, já o desqualificaria como contrato típico, por infringir o disposto no 

§ 4º do artigo 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 

Iniciamos nossa análise com base no disposto no artigo 987 do Código Civil, que 

estabelece que “[o]s sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem 

provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”. 

Conforme disposto nesse artigo, na relação entre si, bem como na sua relação com 

terceiro, os sócios da sociedade em comum somente poderão provar sua existência por escrito, 

ou seja, caso exista algum instrumento contratual formalizado entre eles. Por outro lado, 

terceiros estranhos à sociedade, em geral credores, podem provar a existência da sociedade 

por qualquer meio. 

Dessa forma, a discussão acerca da qualificação do contrato conversível como 

sociedade em comum está, principalmente, na relação desta com terceiros. Isso se deve 

especialmente ao risco de credores alegarem a existência de sociedade de fato para implicar o 

investidor-anjo em responsabilidades que, a princípio, são exclusivas da sociedade, e 

eventualmente de seus sócios, em caso de desconsideração da personalidade jurídica dela. 

                                                           
150  “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” 
151  “Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do 

benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.” 
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O STJ tem se manifestado, em algumas oportunidades, de maneira bastante 

flexível quanto às possibilidades de demonstração da existência de sociedade em comum, 

apresentando tendência de posicionamento pró-credor, conforme se verifica do trecho a 

seguir: “2. A existência da sociedade pode ser demonstrada por terceiros por qualquer meio de 

prova, inclusive indícios e presunções, nos termos do art. 987 do CC/02”152. 

Dessa forma, desde que estejam presentes evidências suficientes para tanto, é 

possível a requalificação de um negócio jurídico, a princípio de natureza contratual, como 

negócio jurídico de natureza societária. Essa requalificação resulta no reconhecimento de 

sociedade em comum, que, como mencionamos, acarreta na responsabilidade ilimitada e 

solidária dos sócios153. 

Eduardo Peixoto Menna Barreto de Moraes154, ao tratar da possibilidade de 

descaracterização de sociedade em conta de participação em função da forma de atuação do 

sócio participante, destacou que a configuração da sociedade em comum pode resultar da 

“confusão que se aparenta ao terceiro no tocante à responsabilidade sobre o objeto que fora 

contratado”, de modo que “pareça existir, para o terceiro, uma sociedade em comum formada 

entre o sócio ostensivo e o participante”. 

Essa nos parece ser a mesma confusão possível caso, por exemplo, o investidor-

anjo tenha atuação, no âmbito da sociedade e perante terceiros, que se confunda com a 

posição de sócio, gozando de direitos e atribuições que se aproximam de uma verdadeira 

sociedade, mesmo que a relação jurídica tenha sido formalizada na forma contratual (não 

societária). No caso específico do contrato de participação, além do risco de requalificação do 

negócio jurídico como sociedade em comum, a interferência do investidor-anjo na consecução 

do objeto configuraria infração ao disposto no § 3º do artigo 61-A da Lei Complementar nº 

123/2006155, o que poderia afastar a aplicação da proteção ao seu patrimônio prevista no § 4º, 

inciso II, do artigo 61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 

Na prática, assim como no caso da qualificação tipológica dos contratos, a 

interpretação de um negócio jurídico sob a ótica da tipicidade societária importa efetivamente 

na esfera judicial. Apenas nesse contexto a análise de um caso concreto resulta em efeitos 

                                                           
152  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial nº 1647362/SP. Relatora: 

ministra Nancy Andrighi. Data do julgamento: 03/08/2017. Data do registro: 10/08/2017. 
153  “Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do 

benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.” 
154  MORAES, Eduardo Peixoto Menna Barreto de. Sociedade em conta de participação: riscos de 

descaracterização do tipo societário e suas consequências. 2015. 108 f. Dissertação (Mestrado em Direito 

dos Negócios) – Faculdade de Direito de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2015. p. 25. 
155  “Art. 61-A […] § 3º A atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente por sócios regulares, 

em seu nome individual e sob sua exclusiva responsabilidade.” 
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práticos para as partes, tendo como consequência a eventual responsabilização de 

determinado agente por obrigações da sociedade. A identificação e a mensuração efetivas do 

risco de qualificação, como sociedade em comum, do negócio jurídico formalizado por meio 

de contrato conversível somente é possível por meio da análise detalhada das cláusulas 

contratuais em específico, bem como da conduta das partes envolvidas na relação contratual. 

Porém, mesmo sem a intenção de exaurir os diversos posicionamentos judiciais 

sobre a matéria, selecionamos alguns julgados que, a título exemplificativo, podem ilustrar 

situações em que a configuração de sociedade em comum é possível. Tais julgados 

restringem-se ao TJSP156, tendo em consideração a relevância do ecossistema de startups 

paulista no cenário nacional. 

O TJSP, na Apelação nº 1073635-32.2016.8.26.0100, classifica como requisitos 

para configuração de sociedade em comum: “a) pluralidade de sócios; b) constituição do 

capital; c) affectio societatis; d) participação nos lucros e nas perdas”157. 

No Agravo de Instrumento nº 0335348-94.2009.8.26.0000, o TJSP se posicionou 

da seguinte forma, com base na teoria da aparência: 

 

2. Aplica-se ao caso a teoria da aparência - Médicos que atendiam em consultório 

comum, identificando o local como uma clínica urológica mas, na verdade, 

constituíam várias sociedades autônomas e não uma só pessoa jurídica - Paciente 

que, de boa-fé, em razão da situação aparente criada pelos médicos, que 

identificavam o local como uma única clínica, pensou tratar-se de uma relação de 

consumo com a suposta clínica, incluindo-a no polo passivo da ação - Erro escusável 

- A autora não tinha a obrigação de conferir os contratos sociais entre os médicos 

para saber se, efetivamente, tratava-se de uma única pessoa jurídica ou não - 

Reconhecimento de uma única sociedade de fato consistente na “Clínica Urológica” 

- Sociedade de fato que se rege pelas normas da sociedade simples (CC/2002, art. 

986), em que os sócios são responsáveis solidariamente pelas obrigações contraídas 

por tal sociedade perante terceiros - Capacidade processual da sociedade de fato, na 

pessoa de seu administrador, prevista no art. 12, inciso VII, do CPC, na hipótese a 

representação caberá aos médicos que pessoalmente contestaram a ação.158 

 

Já na Apelação nº 0000828-38.2013.8.26.0067, a decisão baseou-se em prova 

testemunhal, da seguinte forma: 

                                                           
156  Por conta do disposto nas súmulas nº 5 e 7 do STJ, a análise de casos nessa corte fica bastante reduzida. O 

STJ limita-se a analisar a legalidade que baseou a aplicação da norma e, em alguns casos, na fixação de 

entendimento genérico quanto à sua interpretação. É o que ocorre no acórdão mencionado anteriormente, 

em que a Terceira Turma fixou entendimento de que “[a] existência da sociedade pode ser demonstrada por 

terceiros por qualquer meio de prova, inclusive indícios e presunções, nos termos do art. 987 do CC/02”. 
157  SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 1073635-32.2016.8.26.0100. 

Relator: Achile Alesina. Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara 

Cível. Data do julgamento: 13/09/2017. Data do registro: 15/09/2017. 
158  SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 0335348-

94.2009.8.26.0000. Relator: Egidio Giacoia. Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú – 

1ª Vara Civel. Data do julgamento: 29/09/2009; Data de registro: 02/10/2009. 
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A prova oral comprova, de forma inequívoca, existência de sociedade em comum 

entre os réus. A testemunha Cláudio descreve que “...recebia, em nome de ambos os 

Réus, na fazenda de propriedade do Réu José Mario, os produtos adquiridos perante 

a autora. Narrou que a plantação era realizada em sociedade pelos Réus e que 

recebia ordens e instruções de ambos ...” (fls. 289). 

Por sua vez, a testemunha Wagner “... disse que os Réus foram até o 

Estabelecimento da Autora Agro-riva conversando com ele sobre a necessidade de 

adquirirem produtos para a lavoura de amendoim” (fls. 289 verso).159 

 

Com base nesses exemplos, é possível extrair que, efetivamente, a configuração 

de sociedade em comum depende especificidades de cada caso. Fato é que o comportamento 

das partes perante terceiros é definidor nessa análise. Podemos admitir, de forma geral, que 

poderão servir de fundamento para a configuração de sociedade em comum (i) a inclusão, em 

um contrato conversível de cláusulas que confiram ao investidor-anjo direitos que muito o 

aproximam da condição de sócio; e (ii) a adoção, pelo investidor-anjo, de comportamento que 

o aproxime demasiadamente da posição dos sócios (atuação perante terceiros na consecução 

do objeto social da sociedade). 

Do ponto de vista formal, entendemos que a inclusão, em contrato conversível, de 

cláusulas que estabeleçam direito amplo de voto nas deliberações societárias — especialmente 

se configurada a predominância do investidor-anjo nessas deliberações — e direito de 

indicação de administrador, bem como disposições que caracterizem affectio societatis e 

prevejam participação nos lucros e nas perdas, por exemplo, podem representar risco de 

configuração de sociedade em comum. Já do ponto de vista comportamental, entendemos que 

esse risco pode ser majorado, por exemplo, no caso de atuação do investidor-anjo na 

consecução do objeto social da sociedade, dividindo atribuições de maneira equiparada com 

os sócios/empreendedores. 

As questões relacionadas ao comportamento do investidor-anjo ganham ainda 

mais relevância considerando que (i) a prova da existência de sociedade em comum, quando 

feita por terceiros, independe de forma escrita, podendo ser construída com base nas ações 

praticadas pelo investidor-anjo; e (ii) a posição atual do STJ, conforme mencionamos, entende 

ser possível a comprovação de existência de sociedade em comum por meio de meros indícios 

e presunções. 

Tanto o comportamento quanto as disposições previstas no contrato conversível, 

conforme o caso, podem ensejar a nulidade deste, por tratar-se de negócio jurídico simulado, 

                                                           
159  SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0000828-38.2013.8.26.0067. 

Relator: Tavares de Almeida. Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Borborema - Vara 

Única. Data do julgamento: 24/08/2017. Data de registro: 25/08/2017. 
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nos termos do artigo 167 do Código Civil160. Nesse sentido, o entendimento possível seria o 

de que as partes formalizaram contrato conversível para simular relação jurídica diversa da 

sua verdadeira intenção, que é constituição de sociedade. 

Considerando o investidor-anjo padrão — cujo comportamento foi delimitado no 

item 1.4 —, que exerce meramente a função de mentor dos empreendedores, o risco de 

configuração de sociedade em comum pode ser considerado baixo. No entanto, é possível que 

em casos específicos a atuação do investidor-anjo, na prática, extrapole os limites da relação 

contratual e seja transformada, por decisão judicial, em relação societária, resultando na 

responsabilidade solidária dele e dos sócios pelas dívidas da sociedade investida. 

 

 

3.3.1 Contrato de participação: tipicidade contratual x tipicidade societária 

 

 

Inicialmente, vale relembrar os elementos tidos como essenciais de uma 

sociedade, ou da relação societária, quais sejam: “(1) ajuste de vontade; (2) pluralidade de 

pessoas; (3) definição de obrigações recíprocas; (4) finalidade econômica; e (5) partilha de 

resultados”161.  

Não obstante a sua qualificação como contrato legalmente típico e o fato de a Lei 

Complementar nº 123/2006 ser bastante clara quanto à posição do investidor-anjo, que não 

será considerado sócios da sociedade investida (artigo 61-A, § 4º, inciso I), algumas questões 

surgem da análise dos direitos e das obrigações das partes conforme apresentados no texto da 

lei. 

É inevitável a comparação do modelo regulativo do contrato de participação com 

o modelo societário. As semelhanças entre as duas estruturas podem ser verificadas, por 

exemplo, nos seguintes elementos caracterizadores previstos na Lei Complementar nº 

123/2006: (i) remuneração vinculada aos resultados distribuídos da sociedade (artigo 61-A, § 

6º); (ii) resgate (haveres) apurado na forma do artigo 1.031 do Código Civil (artigo 61-A, § 

7º); (iii) direito de preferência e direito de venda conjunta para o investidor-anjo (artigo 61-

C). 

                                                           
160  “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 

substância e na forma.” 
161  MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. v. 2, Empresa e 

atuação empresarial. p. 5. 
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O questionamento que se faz aqui é: a relação estabelecida entre sociedade/sócios 

e investidor-anjo conferiria a este o status de sócio ou a relação entre as partes seria 

puramente comercial/creditícia? O cerne da questão está na caracterização do status do 

investidor-anjo como credor ou como uma espécie de sócio com tratamento legal especial. 

Respondendo a esse questionamento, entendemos que o investidor-anjo, no 

contrato de participação, não adquire status de sócio. A natureza jurídica do aporte do 

investidor-anjo, que poderia ser enquadrado como patrimônio ou passivo financeiro, a 

depender das suas especificidades, pode ser analisada sob a mesma ótica pela qual se analisam 

as debêntures perpétuas com remuneração vinculada aos lucros de uma companhia162.  

A CVM já analisou dois casos referentes à classificação contábil das debêntures 

perpétuas: (i) caso Tec Toy, no âmbito do Processo Administrativo nº 2010-1058, e (ii) caso 

Energisa, no âmbito do Processo Administrativo nº RJ2011-3316. Nesses casos, o 

fundamento para a classificação do instrumento como patrimonial foi, entre outros, o fato de 

que as debêntures perpétuas não são exigíveis, uma vez que o resgate só ocorreria em caso de 

liquidação da companhia. 

No caso do contrato de participação, diferentemente das debêntures perpétuas, o 

valor do aporte é exigível, pois a Lei Complementar nº 123/2006 estabelece prazo máximo 

para sua vigência, limitado a 7 anos. Findo esse prazo, a companhia estará obrigada a restituir 

o valor do aporte ao investidor-anjo, conforme § 7º do seu artigo 61-A. 

Nos termos do Pronunciamento Técnico nº 39 do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), considera-se passivo financeiro “qualquer passivo que seja: (a) uma 

obrigação contratual de: (i) entregar caixa ou outro ativo financeiro a uma entidade”. No caso 

do contrato de participação, a obrigação de pagamento do resgate caracteriza-se como uma 

obrigação contratual de entregar caixa. Essa é a principal distinção entre o contrato de 

participação e um ativo patrimonial, como as quotas ou ações de uma sociedade. 

Embora o valor do resgate não seja líquido, fato é que o contrato de participação 

estabelece obrigação de pagamento pela sociedade em favor do investidor-anjo, em 

determinada data, de valor a ser oportunamente apurado, que poderá eventualmente ser igual a 

zero. Há incerteza quanto ao montante do resgate, mas não quanto à sua obrigatoriedade, ao 

seu prazo e à sua exigibilidade. 

                                                           
162  Debêntures perpétuas são títulos de dívida emitidos por sociedade nos termos dos artigos 53 e seguintes da 

Lei nº 6.404/1976, sem data de vencimento determinada, nos termos do artigo 55, § 4º do mesmo diploma 

legal.  
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Além disso, entendemos que a remuneração vinculada à participação nos 

resultados da sociedade não descaracteriza a natureza comercial/creditícia do contrato de 

participação. A exemplo do que ocorre com as debêntures, cuja remuneração pode ser 

vinculada aos lucros, nos termos do artigo 56 da Lei nº 6.404/1976163, a vinculação da 

remuneração do contrato de participação, por si só, não caracteriza vínculo societário em face 

do investidor-anjo. 

Dessa forma, analisando a matéria do ponto de vista legal e contábil, podemos 

concluir que o contrato de participação é, para a sociedade investida, um passivo financeiro, 

devendo ser contabilizado em conta dos passivos não circulantes, tendo em consideração o 

prazo mínimo de 2 anos para exercício do direito de resgate, nos termos do item 69 do 

Pronunciamento Técnico CPC nº 26164. 

 

 

3.3.2 Conclusões quanto a tipicidade societária e contratos conversíveis 

 

 

A questão central da aplicação da tipicidade societária na análise dos contratos 

conversíveis de investimento-anjo reside na possibilidade de descaracterização da relação 

contratual e subsequente configuração de sociedade em comum entre o investidor-anjo e os 

sócios da sociedade investida. Considerando o investidor-anjo padrão delimitado neste 

trabalho, concluímos que o risco de caracterização de sociedade em comum pode ser 

classificado como remoto, com baixa probabilidade de materialização. 

Porém, independentemente do contrato conversível adotado, a configuração de 

sociedade em comum é possível em casos específicos em que a atuação do investidor-anjo 

extrapola os limites da relação contratual. Isso pode ocorrer em casos em que o contrato 

conversível ou o comportamento do investidor-anjo na relação com terceiros e com a 

sociedade tenham características demasiadamente próximas de uma relação societária, 

equiparando o investidor-anjo aos empreendedores da startup. 

Caso o investidor-anjo pretenda estabelecer condições contratuais muito 

semelhantes às previstas em um contrato de sociedade ou deseje assumir posição de 

                                                           
163  “Art. 56. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da 

companhia e prêmio de reembolso.” 
164  “69. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios: 

[…] (c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou […] Todos os outros 

passivos devem ser classificados como não circulantes.” 
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relevância na sociedade (sem ocupar cargo de gestão), a opção pela realização de 

investimento direto, via aquisição de participação societária, pode ser mais vantajosa. A 

constituição de sociedade limitada, por exemplo, estabelece de antemão o regime de limitação 

de responsabilidade dos sócios, que se restringe ao valor de suas quotas, conforme artigo 

1.052 do Código Civil. Nesse caso, o risco patrimonial do investidor-anjo estaria basicamente 

relacionado à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade — 

conforme tratamos no item subsequente —, o que entendemos ser menos gravoso do que o 

risco de responsabilização solidária em caso de configuração de sociedade em comum. 

 

 

3.4 Desconsideração da personalidade jurídica 

 

 

3.4.1 Conceito e evolução 

 

 

Um dos pontos centrais da análise dos riscos de responsabilização do investidor-

anjo por dívidas da sociedade está baseado na teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica. Conforme mencionamos ao longo deste trabalho, esse risco foi o grande 

influenciador da predominância dos contratos conversíveis no ecossistema das startups e 

também nos parece ter sido fator determinante para a tipificação legal, nos termos da Lei 

Complementar nº 155/2016, do contrato de participação. 

Para a análise da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, é 

necessário, antes, tecermos alguns comentários quanto aos conceitos que norteiam a matéria, 

especialmente quanto à limitação de responsabilidade e à personalidade jurídica em si, o que 

passamos a fazer. 

A limitação de responsabilidade inclui-se entre os elementos estruturais da forma 

societária empresarial, juntamente com (i) personalidade jurídica (legal personality), (ii) 

delegabilidade da administração (delegated management), (iii) transferibilidade de 

participação societária (transferable shares) e (iv) proporcionalidade entre propriedade e 

controle (investor ownership)165. 

                                                           
165  ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. Agency Problems and Legal Strategies. 

In: KRAAKMAN, Reinier et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional 

Approach. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. p. 29-47. p. 5. 
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De acordo com o conceito de limitação da responsabilidade, o alcance dos 

credores da sociedade na satisfação do seu crédito está limitado aos ativos próprios da pessoa 

jurídica. Como regra geral, não é admissível que os ativos pessoais de terceiros, como seus 

sócios e administradores, sejam afetados166. Nesse sentido, o risco de perda dos sócios está, 

em tese, limitado ao valor com o qual cada um contribuiu para a formação do capital social da 

sociedade. Essa é a regra geral vigente no Brasil para as sociedades limitadas e as sociedades 

por ações. 

A limitação de responsabilidade está contemplada em nosso ordenamento jurídico 

desde o Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919, que regulava a constituição de sociedades 

por quotas de responsabilidade limitada. À época, a estrita limitação da responsabilidade era 

tida como “pedra angular da atividade empresarial”167. Atualmente, o tema é endereçado em 

nossa legislação pelo artigo 1.052168 do Código Civil e pelo artigo 1º da Lei nº 6.404/1976169. 

A acepção moderna do conceito da limitação de responsabilidade se desenvolve 

paralelamente ao conceito de personalidade jurídica. A personalidade jurídica possibilita a 

celebração do negócio jurídico consistente na transferência de bens dos sócios para a 

sociedade e, consequentemente, a formação do seu capital social170. Isso se deve ao fato de a 

sociedade gozar de personalidade jurídica própria, distinta da pessoa dos seus sócios.  

Muito embora a limitação de responsabilidade tenha surgido de forma 

independente da ideia de personalidade jurídica, esta é uma das principais justificativas 

modernas para a existência daquela. Considerando que a sociedade empresária tem 

personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial e que é sujeito autônomo de direito, 

não deveria, em tese, haver confusão entre o seu patrimônio e o patrimônio de seus sócios, no 

que se refere ao adimplemento de obrigações. O princípio da personalidade jurídica está 

prestigiado em nosso ordenamento jurídico pelo artigo 52 do Código Civil171. 

Não obstante a previsão expressa de limitação de responsabilidade estabelecida 

em nossa legislação, esse princípio não é absoluto e vem enfrentando um processo acentuado 

                                                           
166  PARGENDLER, Mariana. How Universal Is the Corporate Form? Reflections on the Dwindling of 

Corporate Attributes in Brazil. Working Paper, 2017. p. 17. 
167  SALAMA, B. M. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito e economia. São Paulo: 

Malheiros, 2014. p. 26. 
168  “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.” 
169  “Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos 

sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.” 
170  MARGONI, Anna Beatriz Alves. A desconsideração da personalidade jurídica nos grupos de 

sociedades. 2011. 211 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 33. 
171  “Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.” 
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de relativização. Um dos vieses da limitação de responsabilidade é a possibilidade de 

utilização da estrutura societária, por seus sócios, para “fins ilícitos, abusivos ou 

fraudulentos”172. Nessa perspectiva, a limitação da personalidade, caso aplicada de forma 

absoluta, poderia acarretar a imposição de externalidades demasiadamente danosas a 

terceiros. 

É nesse ponto que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica se insere. 

Ela prega exatamente a perfuração, em casos específicos, do véu que separa a personalidade 

jurídica da sociedade e a pessoa de seus sócios, seus administradores e seus representantes, 

conforme o caso. É a possibilidade de se alcançar o patrimônio pessoal de terceiros para 

satisfação de obrigações devidas, a princípio, exclusivamente pela sociedade. 

Do ponto de vista do direito material, a relativização da limitação da 

responsabilidade nasce no Brasil na esfera trabalhista, pelo disposto no artigo 2º, § 2º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), promulgada por meio do Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943173,174. A desconsideração da personalidade jurídica na esfera trabalhista 

tratava apenas de casos de grupo econômico. Não havia previsão legal que embasasse o 

comprometimento do patrimônio dos sócios para adimplemento de obrigações da sociedade. 

No entanto, o entendimento dos tribunais nos anos 1970 foi direcionando-se no sentido da 

relativização da limitação de responsabilidade, admitindo a responsabilização dos sócios por 

dívidas da sociedade. Esse posicionamento jurisprudencial acabou por tornar-se dominante a 

partir dos anos de 1980175. 

Porém, foi nos anos 1990, com o advento do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que alguns autores consideram como a 

primeira norma que positivou a desconsideração da personalidade jurídica no Brasil176, que a 

                                                           
172  ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios: obrigações mercantis, tributárias, trabalhistas: 

da desconsideração da personalidade jurídica (doutrina e jurisprudência). São Paulo: Saraiva, 2008. p. 195. 
173  “Art. 2º […] § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade 

jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, 

comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 

solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.” 
174  Referido texto legal foi alterado pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, porém apenas para limitar a 

aplicação do conceito de grupo econômico no seguinte sentido: “§ 3º Não caracteriza grupo econômico a 

mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse 

integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”. 
175  PARGENDLER, Mariana. How Universal Is the Corporate Form? Reflections on the Dwindling of 

Corporate Attributes in Brazil. Working Paper, 2017. p. 19. 
176  Essa posição é defendida por Leonardo Toledo da Silva (SILVA, Leonardo Toledo da. Abuso da 

desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 167). Em sentido contrário, 

Amador Paes de Almeida (ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios: obrigações 

mercantis, tributárias, trabalhistas: da desconsideração da personalidade jurídica (doutrina e 

jurisprudência). São Paulo: Saraiva, 2008. p. 196.) considera o artigo 2º, § 2º, da CLT como sendo a 

primeira norma a positivar a desconsideração da personalidade jurídica no Brasil. 
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disseminação desse instituto ganhou força. O artigo 28177 da referida lei prevê a possibilidade 

de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em razão da mera insuficiência 

patrimonial do credor, quando a “personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. É possível considerar o CDC com 

marco inicial da fase de aplicação indiscriminada da desconsideração da personalidade 

jurídica, tendo em conta, especialmente, seu uso de forma analógica em outras esferas do 

Poder Judiciário, notadamente na esfera trabalhista. 

Há, ainda, no direito brasileiro, a segregação doutrinária e jurisprudencial da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica em “teoria maior” e “teoria menor”178. A 

teoria maior exige, para a aplicação da desconsideração da personalidade, a comprovação de 

abuso de direito, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Essa teoria está consagrada 

pelo artigo 50 do Código Civil179. Já na teoria menor, a desconsideração da personalidade 

jurídica pode ser aplicada em razão da mera insuficiência patrimonial, independentemente de 

comprovação de dolo ou culpa. É o caso do já mencionado artigo 28, § 5º, do CDC e do artigo 

15 do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987180, que trata do regime de 

administração especial temporária nas instituições financeiras. 

A teoria maior e a teoria menor refletem a função pretendida pela norma jurídica 

com a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em cada caso. Na teoria maior, 

busca-se a responsabilização de sócios, administradores e representantes da empresa por atos 

ilícitos praticados por eles na gestão da sociedade (de forma culposa ou dolosa). A teoria 

menor tem função de mecanismo legal de alocação de risco, que possibilita a imputação da 

                                                           
177  “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 

estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 

insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° 

(Vetado). § 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. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” 
178  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial nº 1658648/SP. Relator: 

ministro Moura Ribeiro. Data do julgamento: 07/11/2017. Data do registro: 20/11/2017. 
179  “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.” 
180  “Art. 15. Decretado o regime de administração especial temporária, respondem solidariamente com os ex-

administradores da instituição pelas obrigações por esta assumidas, as pessoas naturais ou jurídicas que 

com ela mantenham vínculo de controle, independentemente da apuração de dolo ou culpa.” 
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responsabilidade pelas dívidas da empresa a terceiros, especialmente sócios e demais 

empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, por exemplo181. 

Resumimos, no quadro 4, a seguir, os conceitos aplicáveis às teorias maior e 

menor da desconsideração da personalidade jurídica para facilitar sua compreensão: 

 

Quadro 4 – Conceitos aplicáveis à desconsideração da personalidade jurídica. 

 APLICABILIDADE BASE LEGAL FUNÇÃO 

TEORIA 

MAIOR 

Casos de abuso de direito, 

desvio de finalidade e/ou 

confusão patrimonial. 

Artigo 50 do 

Código Civil. 

Responsabilização por 

atos ilícitos praticados de 

forma culposa ou dolosa 

na gestão da sociedade. 

TEORIA 

MENOR 

Casos de mera insuficiência 

patrimonial, 

independentemente de 

comprovação de dolo ou 

culpa. 

Normas específicas, 

tais como (i) artigo 

28, § 5º, do CDC e 

(ii) artigo 15 do 

Decreto-Lei nº 

2.321/1987. 

Mecanismo legal de 

alocação de risco. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Embasada em grande parte na teoria menor da desconsideração da personalidade 

jurídica, a relativização da limitação de responsabilidade no Brasil ganhou proporção tamanha 

que já se afirma vigorar o sistema de responsabilidade ilimitada. A mais relevante obra nesse 

sentido foi escrita por Bruno Salama182, que a intitulou O fim da responsabilidade limitada no 

Brasil. De fato, pelo menos nas esferas trabalhista, consumerista, tributária e ambiental, essa 

conclusão nos parece muito coerente. 

A aplicação indiscriminada da desconsideração da personalidade jurídica pelos 

tribunais brasileiros (como vem ocorrendo atualmente) acarreta instabilidade jurídica que 

pode se refletir em severos prejuízos para o mercado em geral. Esses reflexos podem ser 

observados de maneira mais evidente no mercado das startups. As empresas nascentes, em 

geral, apresentam alto risco de insucesso, o que é agravado pelo segmento em que atuam: o da 

inovação. Diante dessa alta taxa de mortalidade, a discussão sobre a responsabilização dos 

sócios por dívidas da sociedade ganha mais relevância. 

                                                           
181  SALAMA, Bruno Meyerhof. Menos do que o dono, mais do que o parceiro de truco: contra a 

desconsideração da PJ para responsabilização de procurador de sócio de empresa. Revista Direito GV, v. 

8, n. 1, p. 329, 2012. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/24005/22760>. Aceso em: 15 dez. 

2018. p. 329. 
182  SALAMA, B. M. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito e economia. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 
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Porém, nossa intenção neste trabalho não é fazer uma análise crítica sobre a 

conveniência e os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica sob o ponto de vista 

do ecossistema das startups, embora não os possamos ignorar. O risco de desconsideração da 

personalidade jurídica é uma realidade, e são diversos os dispositivos legais que possibilitam 

a sua aplicação e a consequente responsabilização de sócios, administradores, prepostos e 

representantes da sociedade devedora.  

A discussão que pretendemos desenvolver aqui diz respeito aos limites da 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica e aos riscos de inclusão dos 

investidores-anjo no rol de possíveis responsáveis pelas dívidas da sociedade investida. Para 

tanto, é necessária a análise dos fundamentos da aplicação, ou imposição, do referido 

instituto. 

 

 

3.4.2  Fundamentos da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica e seus reflexos 

nos contratos conversíveis 

 

 

O tema da desconsideração da personalidade jurídica aplicável aos contratos 

conversíveis ainda não foi objeto de análise pelo Poder Judiciário. Dessa forma, nossa 

abordagem foi construída em bases teóricas. 

Segundo Bruno Salama183, os fundamentos utilizados pelo Poder Judiciário para 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil podem ser classificados em 

três categorias: (i) normas específicas; (ii) norma geral do Código Civil e (iii) interpretação 

integrativa. 

A desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em norma 

específica refere-se à aplicação de uma das diversas leis existentes em nosso ordenamento 

jurídico que estabelecem mecanismos de responsabilização de sócios, administradores, 

representantes, procuradores e sociedades coligadas da pessoa jurídica devedora de 

determinada obrigação. 

                                                           
183  SALAMA, Bruno Meyerhof. Menos do que o dono, mais do que o parceiro de truco: contra a 

desconsideração da PJ para responsabilização de procurador de sócio de empresa. Revista Direito GV, v. 

8, n. 1, p. 329, 2012. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/24005/22760>. Aceso em: 15 dez. 

2018. p. 329. 
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Nesse rol de normas incluem-se (i) o artigo 13 do Decreto nº 22.626, de 7 de abril 

de 1933184, que trata da taxa de juros nos contratos e possibilita a responsabilização, pelo 

cometimento do crime de usura, do “agente e [d]o intermediário, e, em se tratando de pessoa 

jurídica, [d]os que tiverem qualidade para representá-la”; (ii) o artigo 135 da Lei nº 5.172, de 

25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN)185 —, que prevê 

responsabilidade pessoal de sócios, mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes 

ou representantes de pessoas jurídicas por “obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”; (iii) o 

artigo 4º186 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que trata de crimes ambientais e 

possibilita a desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for “obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”; e (iv) o já mencionado 

artigo 28 do CDC, que estabelece ampla possibilidade de responsabilização em caso de 

relação de consumo. 

Não é necessário ser exaustivo na análise das normas específicas para concluirmos 

que não há qualquer previsão legal que inclua a figura do investidor-anjo que realiza 

investimento por meio dos contratos conversíveis aqui abordados, ou qualquer outra figura 

semelhante, no rol dos agentes passíveis de responsabilização via desconsideração da 

personalidade jurídica. Essas normas são aplicáveis exclusivamente a sócios, administradores, 

representantes em geral, agentes, empregados e prepostos. Note-se que, no racional dos 

dispositivos legais mencionados, os agentes passíveis de responsabilização têm algum grau de 

ingerência ou participação com relação aos atos praticados pela empresa, o que não é o caso 

do investidor-anjo padrão. 

A norma geral de aplicação está prevista no artigo 50 do Código Civil, que 

possibilita a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens pessoais de 

sócios e administradores para cumprimento de obrigações da sociedade em caso de “abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”. 

Conforme se vê, o artigo 50 do Código Civil, além de restringir o alcance da aplicação do 

                                                           
184  “Art. 13. É considerado delito de usura, toda a simulação ou prática tendente a ocultar a verdadeira taxa do 

juro ou a fraudar os dispositivos desta lei, para o fim de sujeitar o devedor a maiores prestações ou 

encargos, além dos estabelecidos no respectivo título ou instrumento. […] Parágrafo único. Serão 

responsáveis como co-autores o agente e o intermediário, e, em se tratando de pessoa jurídica, os que 

tiverem qualidade para representá-la.” 
185  “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.” 
186  “Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.” 
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referido instituto a sócios e administradores, estabelece os requisitos para a caracterização do 

abuso da personalidade jurídica, que são (i) o desvio de finalidade e (ii) a confusão 

patrimonial. 

Conforme vem se posicionando o STJ187, caracteriza-se o desvio de finalidade 

pelo “ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade 

jurídica” e a confusão patrimonial como “inexistência, no campo dos fatos, de separação 

patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de 

diversas pessoas jurídicas”. 

Bruno Salama188 chama atenção para a interpretação integrativa adotada como 

fundamentação para desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se, por exemplo, da 

aplicação, por analogia, do disposto no § 5º do artigo 28 do CDC nas decisões da Justiça do 

Trabalho, com base no princípio da equidade, nos termos do artigo 8º189 da CLT, tendo em 

consideração a falta de disposição legal específica. Em tese, essa questão no âmbito da Justiça 

do Trabalho foi amenizada pela entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, a 

chamada Reforma Trabalhista, e do novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015, conforme vemos a seguir. 

Até 2018, não havia menção expressa à responsabilização de sócios e 

administradores na legislação trabalhista, o que possibilitava a aplicação, por analogia, do 

artigo 28 do CDC. Porém, com a publicação da mencionada Lei nº 13.467/2017, passou a 

vigorar o disposto no artigo 855-A da CLT, que determina a aplicação do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do Código de 

Processo Civil, no âmbito do processo do trabalho.  

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, já assegura a 

sócios e administradores, pelo menos, o direito ao contraditório e à ampla defesa na proteção 

do seu patrimônio. Além disso, o artigo 855-A na CLT traz previsão e regramento específico 

para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça do 

                                                           
187  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 

nº 472.641/SP. Relator: ministro Raul Araújo. Data do julgamento: 21/02/2017. Data do registro: 

05/04/2017. 
188  SALAMA, Bruno Meyerhof. Menos do que o dono, mais do que o parceiro de truco: contra a 

desconsideração da PJ para responsabilização de procurador de sócio de empresa. Revista Direito GV, v. 

8, n. 1, p. 329, 2012. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/24005/22760>. Aceso em: 15 dez. 

2018. p. 339. 
189  “Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 

contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios 

e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e 

costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular 

prevaleça sobre o interesse público.” 
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Trabalho. Dessa forma, entendemos não ser mais cabível a aplicação analógica do § 5º do 

artigo 28 do CDC. Resta observar como os tribunais se posicionarão frente a essa norma e 

qual será a nova extensão da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica pela 

Justiça do Trabalho190. 

Considerando exclusivamente a situação do investidor-anjo padrão, que ocupa 

posição de credor, podemos considerar relativamente baixo o risco de comprometimento de 

seu patrimônio como consequência da desconsideração da personalidade da sociedade. 

Porém, considerando o histórico dos nossos tribunais, não é improvável o cometimento de 

abusos, especialmente por parte de juízes de primeiro grau, que possa acarretar, mesmo que 

temporariamente, o comprometimento do patrimônio do investidor-anjo para adimplemento 

de obrigações da sociedade investida. 

Como exemplo desse tipo de abuso, podemos mencionar os casos narrados por 

Bruno Salama191 em que a Justiça do Trabalho de São Paulo determinou a penhora on-line das 

contas do procurador de um ex-sócio da empresa sem sequer o citar. Esse tipo de situação nos 

parece menos provável com a entrada em vigor das regras referentes ao incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica no novo Código de Processo Civil e com a redação 

do artigo 855-A introduzido na CLT. 

Adicionalmente, além dos casos de desconsideração da personalidade jurídica 

fundamentados na norma geral, em normas específicas e na interpretação integrativa, 

destacamos aqui o risco decorrente da possibilidade de responsabilização direta de 

contratantes da empresa, notadamente na esfera ambiental. 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, conceitua o poluidor, em seu artigo 3º, inciso IV, com sendo “a pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental”. Nos termos do § 1º do artigo 14 da mesma lei, a 

                                                           
190  Já há decisões quanto à inaplicabilidade do § 5º do artigo 28 do CDC por analogia em razão do advento da 

Reforma Trabalhista. É o caso do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região, em agravo de petição no âmbito do processo nº 1001902-31.2016.5.02.0421 (AP), publicado em 

13/03/2018, de relatoria da desembargadora Lycanthia Carolina Ramage. 
191  SALAMA, Bruno Meyerhof. Menos do que o dono, mais do que o parceiro de truco: contra a 

desconsideração da PJ para responsabilização de procurador de sócio de empresa. Revista Direito GV, v. 

8, n. 1, p. 329, 2012. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/24005/22760>. Aceso em: 15 dez. 

2018. p. 329. 
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responsabilidade do poluidor por danos ambientais independe de culpa192. Sobre o tema, 

assim posiciona-se Antonio Herman Benjamin193: 

 

O vocábulo é amplo e inclui aqueles que diretamente causam o dano ambiental (o 

fazendeiro, o industrial, o madeireiro, o minerador, o especulador), bem como os 

que indiretamente com ele contribuem, facilitando ou viabilizando a ocorrência do 

prejuízo (o banco, o órgão público licenciador, o engenheiro, o arquiteto, o 

incorporador, o corretor, o transportador, para citar alguns personagens). 

 

Conforme Bruno Salama194, essa é uma tendência internacional, e já vem se 

mostrando uma realidade no Brasil. Em decisão relatada pelo mesmo autor do trecho 

reproduzido, Antonio Herman Benjamin, o STJ posicionou-se quanto à extensão da 

responsabilização: 

 

13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se 

quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se 

importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando 

outros fazem.195  

 

Diante desse cenário, o risco de responsabilização de contratante tem sido 

discutido e tornou-se uma preocupação bastante frequente entre os financiadores de 

empreendimentos — em geral, instituições financeiras. O risco que vislumbramos aqui é de o 

investidor-anjo ser responsabilizado da mesma forma que o financiador instituição financeira, 

considerando (i) sua posição de financiador e credor da sociedade e (ii) a abrangência do 

conceito de poluidor previsto na Lei nº 6.938/1981. 

A questão da responsabilização de instituição financeira financiadora de 

empreendimento causador de dano ambiental não é pacífica. Há basicamente duas correntes 

doutrinárias quanto ao reconhecimento do nexo causal que possibilita a sua responsabilização, 

sendo (i) uma que entende haver a necessidade de ingerência do financiador sobre o projeto 

                                                           
192  Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. “Art 14 – […] § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades 

previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. […]” 
193  BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de Direito 

Ambiental, n. 9, p. 5-52, 1998. p. 44; TEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil 

ambiental: as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2011. p. 172. 
194  SALAMA, B. M. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito e economia. São Paulo: 

Malheiros, 2014. p. 488-489. 
195  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Recurso Especial nº 650.728/SC. Relator: 

ministro Herman Benjamin. Data do julgamento:23/10/2007. Data do registro: 02/12/2009. 
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financiado para que haja nexo causal; e (ii) outra que entende que a mera disponibilização dos 

recursos já configuraria o nexo causal196. 

Da mesma forma, a questão não é pacífica em nossos tribunais. O próprio STJ já 

se posicionou, em decisão monocrática, em sentido contrário à fórmula de aferição de nexo de 

causalidade mencionada no citado acórdão relatado pelo Ministro Antonio Herman Benjamin, 

entendendo que o simples fato de financiar empreendimento não configura ato de poluição197. 

Além disso, o STJ se manifestou com o seguinte entendimento em decisão com efeito 

repetitivo, tratando de responsabilização de terceiro adquirente da carga transportada por um 

navio que explodiu, causando dano ambiental: 

 

4.  Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela 

teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de 

indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o 

resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) 

daquele a quem se repute a condição de agente causador. 

5.  No caso, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e morais a eles 

correlatos) resultantes da explosão do navio Vicuña e a conduta das empresas 

adquirentes da carga transportada pela referida embarcação. 

6.  Não  sendo  as  adquirentes  da  carga responsáveis diretas pelo acidente  

ocorrido,  só  haveria falar em sua responsabilização – na condição  de  poluidora  

indireta  -  acaso fosse demonstrado: (i) o comportamento omissivo de sua parte; (ii) 

que o risco de explosão na realização  do  transporte  marítimo de produtos químicos 

adquiridos fosse  ínsito  às  atividades  por  elas  desempenhadas ou (iii) que estava  

ao  encargo delas, e não da empresa vendedora, a contratação do transporte da carga 

que lhes seria destinada.198 

 

Nesse contexto, embora não tenha se posicionado de forma específica sobre o 

tema, entendemos haver inclinação do STJ quanto à adoção da tese de que é necessária a 

ingerência do financiador sobre o projeto financiado para que haja nexo causal entre sua 

conduta e o dano — ou, pelo menos, comportamento comissivo ou omissivo que o vincule ao 

resultado danoso ao meio ambiente. 

                                                           
196  TOSINI, Maria de Fatima Cavalcante. Risco ambiental para as instituições financeiras bancárias. 2005. 

157 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente) – Instituto de 

Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. Disponível em: 

<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/286305>. Acesso em: 26 nov. 2018. p. 69-70. 
197  Em juízo estreitamente perfunctório, verifica-se que a relação do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) com a Fazenda Pública do Estado de São Paulo rege-se unicamente pelo contrato 

de empréstimo entre eles firmado, não havendo, tal como dito na decisão agravada, nexo de causalidade 

entre a liberação dos recursos para a obra, concedidos pelo BID, e a ausência ou o erro dos estudos acerca 

do impacto ambiental do projeto (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo nº 1.433.170/SP. 

Relatora: ministra Marga Tessler (juíza federal convocada do TRF 4ª Região). Data do julgamento: 

09/12/2014. Data do registro: 11/12/2014. Decisão monocrática). 
198  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Seção. Recurso Especial nº 1596081/PR. Relator: 

ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Data do julgamento: 25/10/2017. Data do registro: 22/11/2017. 
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Caso esse entendimento prevaleça, o risco de responsabilização do investidor-anjo 

nessa esfera estaria relativamente reduzido, desde que a sua participação no empreendimento 

se reduza a realização do investimento e demais contribuições que não estejam vinculadas ao 

dano causado e/ou relacionadas a atos de administração da sociedade. 

 

 

3.4.3  Conclusões quanto a desconsideração da personalidade jurídica e contratos conversíveis 

 

 

Como resultado da análise anterior, podemos concluir que não há base legal que 

fundamente a desconsideração da personalidade em face do investidor-anjo padrão vinculado 

à sociedade por meio de contrato conversível. Isso porque a desconsideração da personalidade 

jurídica depende (i) de previsão legal que vincule a figura do investidor-anjo, no caso da sua 

aplicação fundamentada em normas específicas, o que não ocorre em nosso ordenamento 

jurídico; e (ii) do cometimento de atos que configurem abuso da personalidade jurídica, no 

caso da sua aplicação fundamentada em norma geral do Código Civil. 

O mesmo ocorre na esfera ambiental, em que o risco de responsabilização do 

investidor-anjo, na qualidade de financiador, nos parece estar vinculado à necessidade de 

prática de conduta específica por parte dele. 

Porém, independentemente dessas conclusões, não podemos afirmar que a adoção 

de contrato conversível para a realização de investimento-anjo, por si só, representa 

blindagem contra riscos. Caso o investidor-anjo extrapole os limites das suas atribuições, 

assumindo, por exemplo, cargo na administração da sociedade investida ou agindo como 

verdadeiro representante/procurador desta, poderá ser responsabilizado pelos atos por ele 

praticados na qualidade de administrador ou representante199. 

Além disso, considerando o posicionamento e o histórico de decisões do Poder 

Judiciário brasileiro, especialmente na primeira instância e na esfera trabalhista, não podemos 

descartar o risco de responsabilização do investidor-anjo, mesmo que este atue nos limites das 

suas atribuições. Porém, com o advento do novo Código de Processo Civil, bem como da 

Reforma Trabalhista, a discricionariedade do Poder Judiciário foi reduzida, mitigando o risco 

de cometimento de abusos por parte de seus agentes e, consequentemente, de 

responsabilização do investidor-anjo. 

                                                           
199  Esse tipo de comportamento, guardadas as especificidades de cada caso, conforme tratado no item 3.3, 

também pode expor o investidor-anjo ao risco de configuração de sociedade em comum. 
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3.5 Considerações sobre os riscos nos contratos conversíveis 

 

 

Considerando o investidor-anjo padrão — cujas características foram 

especificadas no item 1.3 —, que realiza investimento por meio de contrato conversível, sem 

assumir posição de sócio ou administrador (de fato ou de direito) ou protagonismo na 

condução dos negócios da sociedade investida, o contrato de participação, assim como os 

contratos de AFAC, mútuo conversível e opção de compra, confere, de fato, proteção ao 

investidor-anjo contra o risco de responsabilização por dívidas da sociedade. 

Os riscos abordados no presente trabalho referem-se a (i) risco de caracterização 

de sociedade em comum e consequente responsabilização solidária do investidor-anjo; (ii) 

risco de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade que resulte em 

comprometimento do patrimônio do investidor-anjo; e, (iii) no caso específico do contrato de 

participação, risco de desqualificação da tipicidade legal do contrato e consequente perda da 

proteção patrimonial conferida pelo artigo 61-A, § 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 

123/2006. 

Em tese, o investidor-anjo, mesmo optando pela formalização do investimento via 

AFAC, mútuo conversível ou opção de compra, já está protegido em caso de desconsideração 

da personalidade jurídica. Conforme vimos, não há base legal que possibilite sua 

responsabilização por obrigações da sociedade investida. Porém, o contrato de participação 

traz, de fato, uma proteção extra, reduzindo incertezas especialmente quanto à extensão da 

aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica. 

A vantagem apresentada no caso do contrato de participação está na eventualidade 

de sua interpretação pelo Poder Judiciário. Trata-se do modelo contratual típico, cuja exclusão 

da responsabilização em caso de desconsideração da personalidade jurídica está 

expressamente prevista em lei. Dessa forma, a matéria de interpretação do Poder Judiciário 

estaria limitada à verificação da observância dos elementos caracterizadores do tipo legal que, 

uma vez presentes, ensejariam a aplicação da regra estabelecida no § 4º, inciso II, do artigo 

61-A da Lei Complementar nº 123/2006. 

Adicionalmente, a existência de contrato típico de investimento-anjo que guarda 

semelhança com os modelos atípicos usuais do mercado (como o mútuo conversível) pode 

gerar efeitos positivos do ponto de vista da interpretação dos contratos pelo Poder Judiciário. 

Nesse contexto, é possível, por exemplo, que se entenda pela aplicação analógica dos 
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preceitos estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, notadamente quanto à função e aos 

limites de responsabilização do investidor-anjo em contratos conversíveis. 

A decisão quanto à adoção de determinado modelo de contrato conversível deve 

contrapor (i) as restrições impostas à autonomia da vontade e à liberdade contratual 

decorrentes da aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, no caso do contrato de 

participação; (ii) a maior liberdade de estipulação possibilitada pelos contratos de mútuo 

conversível e opção de compra; (iii) a simplicidade e a celeridade do contrato de AFAC; e 

ainda (iv) a adequação dos contratos conversíveis à realidade da operação, que pode, na 

verdade, requerer a constituição de uma sociedade. 

Independentemente do modelo contratual adotado pelo investidor-anjo, este deve 

ater-se aos limites de suas atribuições. Nenhuma estrutura contratual será capaz de mitigar 

riscos em caso de simulação (tomando o exemplo mais extremo), em que o investidor a utiliza 

exclusivamente para afastar-se dos riscos da sociedade, resguardando seus direitos de sócio. 

Caso o racional econômico e de governança corporativa por trás da operação se revele muito 

semelhante a uma sociedade, o investidor-anjo deve considerar a opção de realizar 

investimento por meio de aquisição de participação societária. Nesse caso, em se tratando de 

sociedade limitada ou sociedade por ações, a limitação da sua responsabilidade estaria, em 

tese, assegurada (observado o risco de desconsideração da personalidade jurídica). 

Considerando esses fatores, propomos uma classificação para os contratos 

conversíveis de acordo com o grau de riscos a que o investidor-anjo estaria exposto em cada 

caso. Classificamos referidos contratos em ordem decrescente, ou seja, partindo daquele que 

apresenta menor grau de risco ao investidor-anjo e concluindo com o que consideramos 

potencialmente menos protetivo. 

 

Quadro 5 – Classificação de risco dos contratos conversíveis. (continua) 

CONTRATO 

CONVERSÍVEL 

COMENTÁRIOS 

Contrato de 

participação 

Apresenta menor grau de risco, por haver previsão legal que impede 

o comprometimento do patrimônio do investidor-anjo em caso de 

recuperação judicial e desconsideração da personalidade jurídica da 

sociedade. 

Mútuo conversível e 

opção de compra 

Os dois contratos têm características semelhantes quanto ao grau de 

risco. Assemelham-se, também, ao contrato de participação, mas 

não contam com a proteção legal mencionada acima. 
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Quadro 5 – Classificação de risco dos contratos conversíveis. (conclusão) 

CONTRATO 

CONVERSÍVEL 

COMENTÁRIOS 

AFAC Apresenta maior grau de risco na interpretação de casos concretos. 

Por tratar-se de compromisso irrevogável e irretratável de ingresso do 

investidor na sociedade, é o que mais se aproxima da efetiva relação 

societária. 

Fonte: elaboração própria. 

 

As questões analisadas no presente trabalho deixam transparecer uma certa 

incompatibilidade do nosso sistema jurídico com as necessidades modernas do mercado. O 

investidor-anjo não ocupa, ou não pretende ocupar, posição de sócio semelhante à dos 

fundadores da startup. Porém, precisa gozar de certas vantagens de sócio para que a operação 

faça sentido do ponto de vista econômico, especialmente no que se refere ao momento do 

desinvestimento. 

Nos contratos conversíveis, mesmo após a conversão da dívida (ou antecipação de 

capital) em participação societária, a posição de fato do investidor-anjo na sociedade difere da 

posição ocupada pelos fundadores. Porém, tanto nosso ordenamento jurídico quanto nossa 

jurisprudência impossibilitam formulação de uma estrutura societária suficientemente segura 

e adequada aos interesses dos agentes envolvidos na operação de investimento em startup, em 

que o investidor esteja de fato protegido de responsabilização por obrigações da sociedade. 

Nos parece, aqui, estarmos diante de uma situação de exaustão de paradigmas que 

norteiam a matéria. Tal exaustão se verifica, conforme José Eduardo Faria200, quando os 

paradigmas de determinada ciência “não conseguem mais fornecer orientações, diretrizes e 

normas capazes de nortear o trabalho científico”. No atual cenário econômico global, guiado 

pela inovação e pelas constantes mudanças do mercado decorrentes do surgimento de novas 

tecnologias e modelos de negócio, o sistema legal deve estar preparado para, quando 

necessário, realizar transformações drásticas, que passam, muitas vezes, pela superação de 

paradigmas há muito dominantes201. 

Nesse contexto, o mercado criou ferramentas para forjar uma realidade, afastando, 

mesmo que temporariamente, os riscos de responsabilização do investidor-anjo por meio dos 

contratos conversíveis. Essa foi a mesma solução encontrada pela Lei Complementar nº 

                                                           
200  FARIA, J. E.; WARAT, L. A. A crise do direito numa sociedade em mudança. Brasília: Universidade de 

Brasília, 1988. p. 22. 
201  DOWNES, Larry. The Laws of Disruption: Harnessing the New Forces that Govern Life and Business in 

the Digital Age. New York: Basic Books, 2009. 
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155/2016. Porém, entendemos que essas soluções ainda são incompletas, pois somente tratam 

dos problemas do investimento-anjo durante a fase pré-societária. Após a conversão e o 

efetivo ingresso do investidor-anjo na sociedade, sua exposição aos riscos do negócio 

aumentam consideravelmente, o que certamente influencia negativamente o crescimento do 

mercado e a estabilidade do ecossistema de startups brasileiro. 

Porém, pensando de forma mais otimista, enquanto esses paradigmas não são 

superados e não há uma alteração legislativa que resolva de fato a questão, os contratos 

conversíveis nos parecem servir satisfatoriamente para o fim a que se propõem. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Com o crescimento da relevância das startups no cenário econômico mundial, a 

discussão sobre medidas legais e regulatórias de incentivo ao seu ecossistema ganhou especial 

destaque nos últimos anos. Este trabalho não se dedica especificamente a proposições nesse 

sentido, mas a entender o mercado e o contexto jurídico da forma como estão postos, bem 

como testar os mecanismos e as ferramentas adotadas no cenário nacional para adequação das 

necessidades do mercado que a legislação ainda não conseguiu endereçar. 

Sabe-se que, além dos fatores de risco naturalmente inerentes ao investimento em 

startups, especialmente relacionados ao risco de perda do investimento em decorrência do alto 

grau de mortalidade dessas empresas, o ecossistema brasileiro precisa lidar com um fator 

agravante. Trata-se do risco de responsabilização dos sócios para além do capital social 

investido. Por conta desse risco, os contratos conversíveis ganharam, e vem ganhando, 

especial relevância.  

Vale aqui destacar que os investidores-anjo estão entre os principais agentes do 

ecossistema das startups, especialmente quando tratamos da fase inicial do ciclo de vida das 

empresas nascentes. E os contratos conversíveis são a principal modalidade utilizada pelos 

investidores-anjo para formalização de seus investimentos no mercado nacional. Com os 

contratos conversíveis, busca-se afastar o investidor-anjo dos riscos financeiros da sociedade, 

pelo menos no momento inicial da relação. Mantendo-se na posição de investidor (que não 

integra o quadro de sócios), o investidor-anjo tem a possibilidade de contribuir para a 

sociedade sem, a princípio, correr os riscos naturalmente relacionados à posição de sócio. 

Ultrapassada a fase de maturação e constatada a tendência de sucesso da startup, o investidor-

anjo pode converter o valor investido em participação societária (ou exercer a opção de 

compra), ingressando, assim, no quadro de sócios da sociedade. 

Porém, diante do histórico de decisões preferidas por nosso Poder Judiciário, 

principalmente na esfera trabalhista, passou-se a discutir o risco de responsabilização do 

investidor-anjo mesmo no âmbito dos contratos conversíveis. Nesse cenário, o contrato de 

participação foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei Complementar nº 

155/2016. Uma das principais previsões aplicáveis ao contrato de participação é a proteção 

conferida ao investidor-anjo em caso de recuperação judicial e desconsideração da 

personalidade jurídica da sociedade investida. O tratamento legal conferido ao contrato de 

participação nos faz questionar se referida proteção já não era atribuída ao investidor-anjo nos 
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contratos de mútuo conversível, opção de compra e AFAC, considerando sua posição de 

credor. Dessa forma, nos dedicamos a analisar quais, de fato, são os riscos (ou fatores de 

risco) a que o investidor-anjo está exposto em se tratando de operações formalizadas via 

contrato conversível. 

Conforme verificamos, é possível extrair da prática do mercado um perfil de 

investidor-anjo padrão, que se verifica na maior parte dos casos e que é relevante para a 

análise específica dos fatores de risco aqui estudados. Esse perfil se caracteriza por: (i) 

realização de investimento com recursos próprios; (ii) interação com a startup e com os 

empreendedores caracterizada por atividades de mentoria e compartilhamento de rede de 

relacionamento (network); (iii) ausência de interferência direta na gestão da sociedade ou de 

direito de voto nas deliberações sociais; e (iv) necessidade de realização dos ganhos, em prazo 

relativamente curto, por meio de evento de saída (venda de participação societária). 

Em primeiro lugar, analisando a questão sob a perspectiva da tipicidade 

contratual, concluímos que o contrato de participação é contrato legalmente típico. Para fazer 

jus à proteção legal (proteção conferida ao investidor-anjo em caso de recuperação judicial e 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade investida), é necessário que as partes 

observem os limites impostos pela lei na estipulação das cláusulas do contrato de 

participação, sem que sejam desvirtuados os seus elementos essenciais e os elementos naturais 

inderrogáveis. Observados esses limites, sua tipicidade legal estará preservada.  

Verificou-se, ainda, que é possível incluir cláusula de conversibilidade no contrato 

de participação sem que se desnature sua tipicidade. Essa cláusula é de extrema importância 

para o modelo econômico do investimento-anjo, que tem como etapa final o evento de saída, 

materializado por meio de venda da participação societária a que o investidor-anjo faz jus nos 

termos do contrato. Sem a possibilidade de inclusão de cláusula de conversibilidade, o 

contrato de participação, que já não foi bem recebido pelo mercado e cuja utilização ainda é 

marginal, poderia ter seu desuso sacramentado. 

Os demais contratos conversíveis analisados (AFAC, mútuo conversível e opção 

de compra) classificam-se como contratos atípicos. 

Em seguida, tratando da questão sob a ótica da tipicidade societária, ressaltamos o 

risco de descaracterização do contrato conversível e de consequente configuração de 

sociedade em comum, o que resultaria em responsabilidade solidária e ilimitada do investidor-

anjo e dos sócios com relação às obrigações da sociedade investida. O risco de caracterização 

da sociedade em comum fica evidente em casos em que o investidor-anjo extrapola suas 

atribuições, assumindo papel de verdadeiro sócio na sociedade, especialmente aos olhos de 
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terceiros. Dessa forma, entendemos que, desde que o investidor-anjo proceda de acordo com 

suas atribuições, contribuindo exclusivamente com recursos financeiros, mentoria e 

compartilhamento de rede de relacionamento, o risco de caracterização de sociedade em 

comum estaria mitigado. 

Abordamos, ainda, o tema dos riscos do investidor-anjo sob a perspectiva da 

desconsideração da personalidade jurídica. Embora o tema não tenha sido objeto específico de 

análise pelo Poder Judiciário, concluímos não haver fundamentação legal capaz de ensejar a 

responsabilização do investidor-anjo por obrigações da sociedade investida. Porém, diante do 

histórico das decisões judiciais brasileiras, especialmente na esfera trabalhista, não podemos 

afastar completamente essa possibilidade. 

O risco de responsabilização do investidor-anjo em caso de desconsideração da 

personalidade jurídica foi reduzido com o advento do novo Código de Processo Civil e da 

Reforma Trabalhista. Isso porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

(artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil), por si só, já assegura aos sócios e aos 

administradores, pelo menos, o direito ao contraditório e à ampla defesa na proteção do seu 

patrimônio. Somado a isso, o artigo 855-A na CLT traz previsão e regramento específico para 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça do Trabalho, não 

sendo mais cabível, em nosso entendimento, a aplicação analógica do § 5º do artigo 28 do 

CDC às ações de natureza trabalhista. 

Consideramos ainda o risco de responsabilização do investidor-anjo na esfera 

ambiental, na condição de financiador. Nesse caso, embora não exista posicionamento 

específico, entendemos haver inclinação do STJ quanto à adoção da tese de que a 

configuração do nexo causal entre a conduta e o dano exigiria a ingerência do financiador 

sobre o projeto financiado ou, pelo menos, comportamento comissivo ou omissivo que o 

vincule ao resultado danoso ao meio ambiente. Caso esse entendimento prevaleça, o risco de 

responsabilização do investidor-anjo nessa esfera estaria relativamente reduzido. 

De forma geral, concluímos que, do ponto de vista teórico, não há fundamento 

legal que justifique a responsabilização do investidor-anjo por dívidas da sociedade no âmbito 

dos contratos conversíveis. Dessa forma, teoricamente, o contrato de participação não 

conferiria proteção adicional ao investidor-anjo se comparado com os demais contratos 

conversíveis. Porém, por tratar-se de contrato legalmente típico e por trazer previsão legal 

expressa quanto ao impedimento de responsabilização do investidor-anjo, do ponto de vista 

prático, o contrato de participação traz uma proteção adicional, uma vez que limita a 

discricionariedade da sua interpretação e da sua aplicação pelo Poder Judiciário. 
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Adicionalmente, o fato de o contrato de participação estabelecer proteção expressa ao 

investidor-anjo pode contribuir positivamente para a interpretação dos demais contratos 

conversíveis, tendo em consideração a sua semelhança, por exemplo, com o mútuo 

conversível e a possibilidade de aplicação analógica das suas regras. 

A crítica que fazemos ao final da nossa pesquisa diz respeito à extensão da 

regulamentação até hoje existente no Brasil sobre investimento em startup. Não temos, até o 

presente momento, nem mesmo um conceito legal de startup, o que dificulta a criação e a 

aplicação de incentivos eventualmente destinados para o setor. Da mesma forma, o contrato 

de participação tentou endereçar algumas reivindicações do mercado, mas se limitou a 

tipificar um contrato baseado em modelos já existentes, porém repleto de regras relativamente 

complexas. Por esse motivo, muito embora traga em seu regramento uma interessante 

proteção para os investidores-anjo, ainda é muito pouco utilizado pelo mercado. Fica, desta 

forma, o tema da conceituação legal das startups como indicação para futuros estudos que 

pretendemos desenvolver. 

Por outro lado, o problema da desconsideração da personalidade jurídica continua 

sendo um fantasma. A segunda fase da relação contratual entre investidor-anjo e 

empreendedores/fundadores, posterior à conversão, permanece sujeita às incertezas quanto à 

extensão da responsabilização decorrente da relação societária.  
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