À
Comissão de Valores Mobiliários
Superintendência de Desenvolvimento de Mercado
Rua Sete de Setembro, nº 111, 23º andar
Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901
Ref.: Edital de Audiência Pública SDM nº 06/2016
Prezados Senhores,
Vimos, por meio deste, consoante com o disposto no Edital de Audiência
Pública SDM nº 06/2016, apresentar nossas sugestões e comentários à minuta de
instrução (a “Minuta”) que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de valores
mobiliários de emissão de empreendedores de pequeno porte, realizada com dispensa
de registro na Comissão de Valores Mobiliários, e por meio de plataformas eletrônicas
de investimento participativo na rede mundial de computadores (investment-based
crowdfunding).
Gostaríamos de elogiar, preliminarmente, o salutar trabalho realizado pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e, especificamente, por esta
Superintendência de Desenvolvimento do Mercado (“SDM”) na elaboração da Minuta.
A rica análise do contexto internacional no qual o crowdfunding vem sendo
regulamentando, inclusive por meio do detalhamento dos diplomas legais e esforços
transnacionais pertinentes à matéria, e o enfrentamento pormenorizado de cada um
dos pontos mais sensíveis de sua regulamentação (como a cooferta por sindicatos de
investimento, por exemplo), sinalizam que bons ventos estão por vir aos pequenos
empreendedores que dependem de formas alternativas de captação de divisas para
financiar seus projetos.
Nossos comentários à Minuta, portanto, devem ser lidos como sugestões de
aperfeiçoamento de um esboço de marco regulatório elaborado com muita
maturidade, e que nos deixa muito otimistas a respeito do desenvolvimento do
crowdfunding no Brasil.
Para melhor sistematizar a exposição de nossas considerações, que estão
colacionadas no Anexo I a este documento, organizaremos eventuais comentários e
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sugestões por dispositivo legal comentado. Quaisquer fontes primárias ou secundárias
citadas ou referenciadas serão indicadas em notas de rodapé.
Solicitamos que toda e qualquer comunicação relacionada a essa manifestação
nos seja encaminhada por meio dos seguintes contatos:
Veirano Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 16º andar
Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP 04538-010
Tel.: (11) 2313-5700
Fax.: (11) 2313-5990
Email: lior.pinsky@veirano.com.br | guilherme.potenza@veirano.com.br
Permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou questões de
ordem que possam ser suscitadas a partir de nossos comentários, e aguardamos com
ansiedade a resposta desta SDM às nossas proposições.
São Paulo, 6 de dezembro de 2016.

VEIRANO ADVOGADOS
Lior Pinsky

Guilherme Peres Potenza
*

*

*
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CAPÍTULO I – ÂMBITO E FINALIDADE
ARTIGO 2º
Para fins deste Instrução, aplicam-se as seguintes definições:
III – empreendedor de pequeno porte: sociedade regularmente constituída no
Brasil com receita bruta anual de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
apurada no exercício social encerrado em ano anterior à oferta e que não seja
registrada como emissor de valores mobiliários na CVM;
(1) Sugere-se a elevação da receita bruta anual máxima de um empreendedor
de pequeno porte para o valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).
O objetivo dessa alteração é a manutenção de uma consistência na definição
legal de startups. A Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016 (“ICVM 578”),
recentemente aprovada como o novo marco legal dos Fundos de Investimento em
Participações (“FIP”), substituiu o antigo Fundo Mútuo de Investimento em Empresas
Emergentes pelo FIP Capital Semente (art. 15), definindo, para tanto, o objeto de
investimento desse tipo de FIP como aquelas companhias ou sociedades limitadas com
receita brutal anual de até R$ 16.000.00,00.
A alteração, portanto, não só permitiria aos FIP Capital Semente participarem
de rodadas de investimento de crowdfunding, como evitaria uma competição pouco
saudável entre os mercados de seed venture capital e de crowdfunding. O
empreendedor, ao invés de ter que comparar os benefícios e custos de cada uma das
duas opções de financiamento, verá uma complementariedade entre o crowdfunding
e o venture capital.
(2) Sugere-se a substituição de expressão “regularmente constituída no Brasil”
com “regularmente constituída no Brasil, com seus atos constitutivos registrados no
registro público competente”.
O objetivo dessa alteração é evitar dúvidas quanto ao teor da expressão
“regularmente constituída”, constantemente suscitadas em outros ramos do direito
comercial. A nova definição se adequa, ainda, àquela usada no artigo 32, § 3º da

4
SP - 1877261v1

Minuta, ao se referir à regularidade da constituição dos sindicatos de investimento
participativo.
(3) Acatada essa sugestão, o inciso III acima passaria a ter a seguinte redação:
III – empreendedor de pequeno porte: sociedade regularmente constituída no
Brasil, com seus atos constitutivos registrados no registro público competente,
com receita bruta anual de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais),
apurada no exercício social encerrado em ano anterior à oferta e que não seja
registrada como emissor de valores mobiliários na CVM;
§2º Na hipótese do empreendedor de pequeno porte ser controlado, coligado ou
submetido a controle comum por outra pessoa jurídica, pessoa física ou fundo de
investimento, a receita bruta consolidada anual do conjunto de entidades não
pode exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
(1) Sugere-se, em primeiro lugar, a inclusão de um parágrafo adicional,
posterior a esse § 2º, explicitando a definição de “empreendedor de pequeno porte
[...] coligado”.
A definição de sociedade coligada varia conforme esteja se tratando se
sociedade constituída nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de janeiro de 1976 (“Lei das
S/A”), ou da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”)
Na Lei das S/A, verifica-se a coligação quando uma sociedade detiver influência
significativa sobre a outra, assim presumida quando o investidor for titular de 20%
(vinte por cento) ou mais do capital social da investida, sem controlá-la (artigo 243,
§§1º, 4º e 5º). Já no Código Civil, a coligação latu sensu verifica-se entre sociedades
controladas, coligadas strictu sensu, filiadas ou de simples participação (artigo
1.097). A coligação strictu sensu ocorre quando uma sociedade detém 10% (dez por
cento) ou mais do capital de outra, sem controlá-la (art. 1.099), e a coligação por
simples participação ocorre quando uma sociedade participar de outra com qualquer
participação, sem controlá-la (art. 1.100).
Entre esses diferentes conceitos de coligação, o que mais nos preocupa é o
último: a coligação por simples participação. Este § 2º, nos termos em que está
redigido, poderia precluir um empreendedor de pequeno porte a recorrer ao
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crowdfunding simplesmente pelo fato de em seu capital participar sociedade com
receita bruta anual superior a R$ 10.000.000,00 – ainda que tal participação seja
absolutamente ínfima ou irrelevante, como uma participação de uma ação ou quota –,
porquanto restaria configurada a sua coligação por simples participação.
A inclusão de um parágrafo adicional, explicitando o que a Minuta entende por
coligação, servirá para mitigar a insegurança jurídica decorrente da utilização
indiscriminada do conceito, o qual, como se vê, tem tratamento diverso conforme a
norma societária aplicável. Assim, acatada essa sugestão, o novo § 7º deste artigo
passaria a ter a seguinte redação:
§ 7º Para fins da aplicação do § 2º, é coligada a sociedade na qual pessoa física
ou jurídica tenha influência significativa, assim entendida como o poder de
participar das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlála, presumido quando o(a) investidor(a) for titular de 20% (vinte por cento) ou
mais do capital votante da investida, sem controlá-la.
(2) Sugere-se, ainda, a exclusão da expressão “submetido a controle comum”.
O emprego da expressão “controle comum” só faz sentido quando se pretende
caracterizar a ligação entre duas sociedades distintas, sem participação recíproca,
submetidas ao controle comum de uma sociedade controladora. Como o dispositivo
está se referindo apenas ao status de um único empreendedor de pequeno porte, o
advérbio “comum” é inócuo, e, portanto, a expressão não tem sentido lógico.
(3) Sugere-se, por fim, o aumento do valor de R$ 10.000.000,00 para R$
16.000.000,00, caso seja admita nossa sugestão de alteração ao artigo 2º, III da
Minuta.
(4) Acatadas essas sugestões, o § 2º acima passaria a ter a seguinte redação:
§2º Na hipótese do empreendedor de pequeno porte ser controlado por, ou
coligado a, outra pessoa jurídica, pessoa física, ou fundo de investimento, a
receita bruta consolidada anual do conjunto de entidades não poderá exceder
R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).
*

*

*
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CAPÍTULO II – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO POR MEIO DE PLATAFORMA
ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO
ARTIGO 3º
A oferta pública de distribuição de valores mobiliários de emissão de
empreendedor de pequeno porte realizada nos termos desta Instrução fica
automaticamente dispensada de registro na CVM, desde que observados os
seguintes requisitos:
III – a manifestação da intenção de investimento não deve ser vinculante, sendo a
desistência por parte do investidor isenta de multas ou penalidades;
(1) Sugere-se a alteração desse dispositivo para ressalvar que a desistência de
um investidor a uma intenção de investimento, sem multas ou penalidades, só será
possível até a data de encerramento de uma oferta.
Preliminarmente, há que se ressaltar que esse dispositivo, conforme redigido
na Minuta, pode padecer de ilegalidade, diante das regras de oferta e aceitação
previstas na legislação civil brasileira. A oferta ao público equivale a proposta quando
encerra os requisitos essenciais ao contrato (art. 429, Código Civil), a qual só não se
torna obrigatória naquelas hipóteses especificamente previstas em lei (art. 428,
Código Civil). Ainda que se pudesse conceber o mecanismo proposto na Minuta como
um contrato preliminar, qualquer uma das partes permaneceria com o direito de
exigir a celebração judicial do contrato definitivo (art. 463, Código Civil).
Em qualquer caso, este inciso III tem o potencial de gerar enorme insegurança
jurídica para as partes de um investimento de crowdfunding, que jamais terão total
certeza da higidez de suas propostas ou aceitações, comprometendo o adequado
funcionamento do sistema como um todo. O empreendedor de pequeno porte, que
incorre em todos os custos transacionais e de oportunidade para realizar uma oferta
pública de distribuição, fica sujeito ao alvitre de seus investidores mesmo após ter
atingido o valor alvo para sua oferta (i.e. após a data de encerramento da oferta).
Isso pode gerar anseios especuladores por parte de investidores incompatíveis com a
situação financeira média de tais empreendedores. Pequenos empreendedores, em
sua maioria, têm pouca sofisticação financeira: o êxito e a higidez de uma oferta de

7
SP - 1877261v1

crowdfunding podem muitas vezes significar a diferença entre o sucesso e a
bancarrota de seu empreendimento.
Ressalte-se que o direito estadunidense adota mecanismo semelhante ao
proposto nesses comentários. Naquela jurisdição, um investidor pode desistir de uma
intenção de investimento apenas até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de
encerramento da oferta, sendo sua intenção considerada plenamente vinculante após
esse momento.1 Aqui, propõem-se duas alterações a esse modelo que darão ainda
mais segurança ao investidor desistente:
a) um investidor poderá desistir até a data efetiva de encerramento da oferta,
e não até 48 (quarenta e oito) horas antes desse momento; e
b) a simples não transferência das quantias referentes a uma intenção de
investimento, dentro do prazo legal, constitui igualmente uma desistência não
penalizada de sua intenção de investimento (conforme comentários ao artigo
5º, III da Minuta). Assim, o investido que se ‘esquece’ de realizar um depósito,
ou simplesmente desiste desmotivadamente, ainda que na data de
encerramento da oferta, de participar no investimento, jamais se verá
penalizado por tanto.
(2) Portanto, para manter, em certa medida, a flexibilidade no polo dos
investidores, e a segurança jurídica e financeira no polo dos empreendedores, sugerese a seguinte redação ao inciso III acima:
III – a manifestação da intenção de investimento somente será considerada
vinculante na data de encerramento da oferta, nos termos artigo 5º, VI desta
instrução, sendo a desistência por parte do investidor, antes dessa data, isenta
de multas ou penalidades;
1

Cf. §227.304, Regulation Crowdfunding: “(a) Generally. An investor may cancel an investment
commitment for any reason until 48 hours prior to the deadline identified in the issuer’s offering
materials. During the 48 hours prior to such deadline, an investment commitment may not be cancelled
except as provided in paragraph (c) of this section.” O referido parágrafo (c) trata de mudanças
significativas nas condições da oferta nesse período de 48 horas que dariam ao investidor o direito de
cancelar sua intenção de investimento, o que não seria aplicável em relação a nossas sugestões vez que
se propõe a possibilidade de desistência até a data de encerramento da oferta em si. Disponível em:
http://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf [acesso em 14-11-2016].

8
SP - 1877261v1

IV – o emissor deve ser empreendedor de pequeno porte nos termos desta
Instrução; e
(1) Sugere-se a alteração deste inciso para incluir a possibilidade de um
emissor especificar, quando do cadastramento da oferta pública junto à plataforma, o
perfil de investidores, nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de
2013 (“ICVM 539”), a que ela será destinada.
Em geral, empreendedores de pequeno porte têm grande receio de abrir dados
estratégicos para o público em geral. Na maioria das vezes, querem utilizar as
plataformas para se conectarem com um grupo selecionado de investidores, com
afinidade/experiência em seus segmentos de mercado. Esta alteração, portanto, visa
a possibilitar ao empreendedor selecionar um tipo específico de investidor, cujo perfil
seria objetivamente auferido pela plataforma conforme os comentários realizados ao
artigo 19 da Minuta; sendo que a plataforma só poderia divulgar informações sobre
uma oferta pública a investidores que se adequassem ao perfil proposto pelo
investidor. Proibir essa alternativa acarretará, necessariamente, uma seleção adversa
muito forte dos negócios veiculados nas plataformas, prejudicando, em última
análise, os próprios investidores.
(2) Acatada essa sugestão, o inciso IV acima passaria a ter a seguinte redação:
IV – o emissor deve ser empreendedor de pequeno porte nos termos desta
instrução e poderá, quando do cadastramento de sua intenção de oferta
pública junto à plataforma eletrônica de vendas, especificar características ou
perfis específicos de investidora que ela deverá ser destinada;
Além disso, seria incluído um novo § 8º a este artigo, detalhando o novo
conteúdo deste inciso IV, nos seguintes termos:
§ 8º Para fins do inciso IV do caput acima,
I – o empreendedor de pequeno porte, ao especificar o perfil de
investidor a que a oferta pública será destinada, poderá levar em conta
a renda, o patrimônio, a formação acadêmica, a experiência

9
SP - 1877261v1

profissional, e quaisquer outras características do investidor que lhe é
facultado pela regulamentação aplicável; e
II – a plataforma eletrônica de investimentos será responsável por obter
avaliação de perfil de potenciais investidores, nos termos do artigo 19,
X desta instrução e da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de
2013, e disponibilizar informações sobre ofertas públicas realizadas nos
termos desta instrução apenas àqueles investidores que se adequarem
às especificações de perfis eventualmente detalhadas pelo
empreendedor de pequeno porte, nos termos deste artigo.
V – os recursos captados pelo empreendedor de pequeno porte não podem ser
utilizados para:
a) fusão, incorporação, incorporação de ações e aquisição de participação em
outras sociedades;
(1) Sugere-se que a constituição de sociedades controladas ou subsidiárias
integrais, nos termos da legislação societária, seja excetuada da vedação geral
prevista neste artigo.
É comum, no âmbito empresarial, a repartição das diferentes linhas de negócio
de um empreendedor em pessoas jurídicas distintas, tanto para facilitar a captação
de investimentos posteriores para cada um desses empreendimentos, quanto para fins
da repartição do risco de cada uma delas decorrente. Não enxergamos razão que
justifique a retirada desse direito quanto aos empreendedores de pequeno porte que
optem por se financiar por meio do crowdfunding.
(2) Acatada essa sugestão, a alínea ‘a’ acima passaria a ter a seguinte redação:
a) fusão, incorporação, incorporação de ações e aquisição de participação em
outras sociedades, ressalvada a possibilidade de constituição, pelo
empreendedor de pequeno porte, de sociedades controladas e subsidiárias
integrais no curso regular de seus negócios, nos termos da legislação societária
vigente;
b) aquisição de títulos, conversíveis ou não, de emissão de outras sociedades; ou
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(1) Sugere-se a substituição da expressão “títulos” com a expressão “valores
mobiliários”.
A intenção desse dispositivo é clara: impedir que o empreendedor de pequeno
porte utilize os recursos captados por meio de oferta de crowdfunding em operações
e empreendimentos estranhos àquele que justificaram a sua realização. Não obstante,
a expressão “títulos” é demasiadamente vaga, e inclui, por exemplo, títulos de dívida
e crédito cuja aquisição pode ser essencial para a movimentação financeira do
empreendedor e a consecução de seu objeto social. A vedação deveria ser, portanto,
mais restrita, e abranger apenas “valores mobiliários” de emissão de outras
sociedades.
(2) Acatada essa sugestão, a alínea ‘b’ acima passaria a ter a seguinte redação:
b) aquisição de valores mobiliários, conversíveis ou não, de emissão de outras
sociedades; ou
§1º As condições estabelecidas neste artigo devem ser verificadas pela
plataforma na realização de cada oferta.
(1) Sugere-se a alteração desse dispositivo de forma a delimitar as obrigações
da plataforma quanto à condição estabelecida no inciso V antecedente.
Não se discute a adequação desse dispositivo em relação às condições
estabelecidas nos incisos I a IV deste artigo, que podem ser plenamente verificadas e
confirmadas pela plataforma no momento de realização da oferta. A condição do
inciso V, entretanto, refere-se à utilização dos recursos captados pelo empreendedor
em momento posterior à oferta, o que, por uma questão de lógica, seria impossível de
ser verificado ou assegurado pela plataforma quando da realização da respectiva
oferta.
Em outras palavras, a plataforma não tem condições de garantir, quando da
realização da oferta, que o empreendedor de pequeno porte não desobedecerá o
imperativo do inciso V em momento posterior, quando não mais estiver sobre a sua
fiscalização, aplicando os recursos captados em negócios vedados. O que se sugere é
que à plataforma caiba apenas exigir, no momento de realização da oferta, uma
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declaração, por parte do empreendedor ofertante, que não descumprirá a condição
que lhe é imposta pelo inciso V deste artigo, i.e. não aplicará os recursos captados em
negócios que lhes sejam vedados pela Minuta após a realização da oferta.
(2) Acatada essa sugestão, o § 1º acima passaria a ter a seguinte redação:
§1º Cabe à plataforma, no momento de realização de cada oferta:
I – verificar as condições estabelecidas nos incisos I a IV do caput deste
artigo; e
II – exigir uma declaração do empreendedor de pequeno porte, em
escrito, de que não empregará os recursos captados pela oferta
naqueles negócios que lhes sejam vedados pelo inciso V do caput deste
artigo após a realização da oferta.
§ 2º Nas ofertas públicas dispensadas de registro nos termos desta Instrução não
é admitida a distribuição parcial caso o montante final depositado pelos
investidores nos termos do art. 5º seja inferior ao valor alvo de captação.
(1) Sugere-se que a distribuição parcial a que se refere esse dispositivo seja
possível caso todos os investidores da oferta manifestam sua concordância expressa
para tanto.
Ainda que seja empiricamente demonstrado que as ofertas de crowdfunding na
modalidade all-or-nothing (com vedação a distribuições parciais) sejam mais eficazes
na captação de recursos que na modalidade keep-it-all (em que a oferta é
considerada exitosa ainda que não tenha atingido seu valor alvo de captação) 2, não se
vislumbra impedimento à realização de uma oferta parcial quando todos os seus
integrantes se manifestem positivamente nesse sentido.

2

Cf. Douglas J. Cumming, Gaél Lebouef, Armind Schwienbacher, Crowdfunding models: keep-it-all vs.
all-or-nothing,
working
paper,
2014.
Disponível
em:
<https://www.researchgate.net/publication/272306935_Crowdfunding_Models_Keep-it-All_vs_All-orNothing> [acesso em 29-10-2016~].
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Assim, por exemplo, se uma oferta captar 99% (noventa e nove por cento) de
seu valor alvo, os investidores poderão, de comum acordo, e com a anuência do
emissor, manifestar-se pela realização de uma distribuição parcial quando
entenderem que o objeto do financiamento é viável, o que, em última análise,
serviria apenas para beneficiar o potencial gerador de riquezas do empreendedor de
pequeno porte. A distribuição só será possível se todos os investidores se
manifestarem expressamente a seu favor, sendo certo que, se ao menos um investidor
deixar de se manifestar ou se manifestar contrariamente a tal possibilidade, os
valores depositados pelos investidores lhes serão integralmente restituídos, nos
termos do artigo 5º, V, ‘b’ da Minuta (que se tornará artigo 5º, VI, ‘c’, segundo nossas
sugestões).
Propõe-se, em outros termos, um meio-termo entre o tratamento liberal dada
à distribuição parcial de valores mobiliários nas ofertas públicas sujeitas a registro
(artigo 30, Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003), e a restrição absoluta
atualmente estabelecida na Minuta.
(2) Acatada essa sugestão, o § 2º acima passaria a ter a seguinte redação:
§2º Nas ofertas públicas dispensadas de registro nos termos desta instrução,
não é admitida a distribuição parcial caso o montante final depositado pelos
investidores nos termos do art. 5º seja inferior ao valor alvo de captação,
salvo se:
I – a totalidade dos investidores manifestarem-se sua concordância, na forma e
dentro do prazo estabelecidos no artigo 5º, V desta instrução, com a
distribuição parcial dos valores mobiliários até então subscritos, sendo certo
que o silêncio ou a não manifestação por parte de qualquer investidor será
interpretado como uma negativa à possibilidade de realização de tal
distribuição parcial; e
II – o empreendedor de pequeno porte manifestar sua anuência, em igual prazo
e forma, à distribuição parcial dos valores mobiliários ofertados.
*

*

*
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ARTIGO 4º
O montante anual aplicado por investidor em valores mobiliários ofertados com
dispensa de registro nos termos desta Instrução fica limitado a R$ 10.000,00
(dez mil reais) por ano-calendário, exceto no caso de investidor:
III – cuja renda bruta anual ou patrimônio líquido de investimento seja superior a
R$ 100.000,00 (cem mil reais), hipótese na qual o limite anual de investimento
mencionado no caput pode ser ampliado para até 10% (dez por cento) do maior
destes dois valores por ano-calendário;
(1) Sugere-se, ao invés da expressão “patrimônio líquido de investimento”, a
utilização do conceito de “investimentos financeiros” neste inciso.
A expressão “patrimônio líquido de investimento” não é definida na
regulamentação desta CVM. Para eliminar qualquer incerteza a respeito de seu
significado, recomendamos a utilização do critério de “investimentos financeiros”,
que já é empregado na ICVM 539, conforme alterada, para fins de definição das
expressões “investidor qualificado” e “investidor profissional".3
(2) Acatada essa sugestão, a redação do inciso III acima passaria a ser a
seguinte:
III – cuja renda bruta anual seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou
que possua investimentos financeiros em valor superior a R$ 100.000,00 (cem
mil reais), hipótese na qual o limite anual de investimento mencionado no
caput pode ser ampliado para até 10% (dez por cento) do maior destes dois
valores por ano-calendário;

3

Cf. (A) Artigo 9-A, ICVM 539, conforme alterada: “São considerados investidores profissionais: [...] IV –
pessoais naturais ou jurídicas que [...] atestem por escrito sua condição de investidor profissional
mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A; [...]”; e (B) Artigo 9-B, da mesma norma: “São
considerados investidores qualificados: [...] II – pessoas naturais ou jurídicas que [...] atestem por
escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B;
[...].”
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Parágrafo único. Para fins do cumprimento do limite estabelecido neste artigo, a
plataforma deve:
II – solicitar a documentação comprobatória do investidor que se enquadrar nas
hipóteses dos incisos III e III do caput;
(1) Sugere-se a alteração do inciso II do parágrafo único acima, para esclarecer
que bastará como documentação comprobatória uma declaração pelo investidor de
que sua renda bruta anual ou patrimônio líquido de investimento supere o valor de R$
100.000,00 (cem mil reais).
O intuito dessa sugestão é dispensar a apresentação de declaração de imposto
de renda, holerites, ou outros documentos comprobatórios de renda para que um
investidor faça jus ao direito previsto no inciso III do caput deste artigo. 4 Admitir o
contrário representaria um ônus considerável para que esta classe de investidores,
que é o principal público-alvo do crowdfunding, de participar dessas rodadas de
investimento.
O modelo de declaração é, de fato, utilizado pela CVM na própria Minuta, no
inciso III do parágrafo único comentado, ao determinar que à plataforma incumba
obter apenas uma “declaração do investidor” de que seus investimentos naquele anocalendário não superem o respectivo legal. É também o modelo utilizado em relação
às categorias de investidores qualificado e profissional, que precisam apenas atestar
por escrito a sua tal condição, e não comprová-la mediante documentação adicional.5

4

Esse é, frise-se, o mecanismo adotado pelo direito estadunidense, conforme §227.303(b)(1),
Regulation Crowdfunding: “An intermediary may rely on an investor’s representations concerning
compliance with the investment limitation requirements concerning the investor’s annual income, net
worth, and the amount of the investor’s other investments made pursuant to section 4(a)(6) of the
Securities Act (15 U.S.C. 77d(a)(6)) unless the intermediary has reason to question the reliability of the
representation.” Disponível em: http://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf [acesso em 14-112016].
5
Cf. (A) Artigo 9-A, ICVM 539, conforme alterada: “São considerados investidores profissionais: [...] IV –
pessoais naturais ou jurídicas que [...] atestem por escrito sua condição de investidor profissional
mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A; [...]”; e (B) Artigo 9-B, da mesma norma: “São
considerados investidores qualificados: [...] II – pessoas naturais ou jurídicas que [...] atestem por
escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B;
[...].”
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(2) Acatada essa sugestão, o inciso II do parágrafo único acima passaria a ter a
seguinte redação:
II – solicitar, se aplicável, declaração do investidor atestando que se enquadra
em qualquer uma das hipóteses dos incisos II e III do caput;
*

*

*
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ARTIGO 5º
A distribuição de oferta pública dispensada de registro nos termos desta
Instrução deve ser realizada por uma única plataforma eletrônica de
investimento participativo registrada na CVM, devendo ser observados os
seguintes procedimentos:
III – na hipótese do montante total das intenções de investimento atingir o valor
alvo da oferta, a plataforma deve divulgar pelos mesmos meios utilizados na
divulgação da oferta a eventual abertura do lote adicional, quando este estiver
previsto nas informações essenciais sobre a oferta, conforme o art. 8º;
IV – a partir da data em que o montante total das intenções de investimento
atingir o valor alvo da oferta, a plataforma pode comunicar aos investidores que
manifestaram sua intenção de investimento que estes têm um prazo de 5 (cinco)
dias úteis para realizar o depósito das quantias correspondentes; e
V – após o encerramento da oferta, a plataforma deve autorizar a instituição
financeira a que se refere o § 1º a transferir os recursos em até 5 (cinco) dias
úteis para:
a) o empreendedor de pequeno porte, na hipótese de o valor total depositado ser
igual ou superior ao valor alvo de captação; ou
b) os investidores, na hipótese de o valor total depositado ser inferior ao valor
alvo de captação.
(1) Sugere-se a restruturação desses três incisos para que se deixem claros os
procedimentos a serem tomados por investidor, plataforma, e instituição financeira
em cada um dos vários resultados possíveis de uma oferta pública realizada nos
termos da Minuta.
Considerando todos os comentários e sugestões realizados à Minuta, entende-se
que uma oferta de crowdfunding pode ter um de quatro desfechos: o valor alvo de
captação é atingido antes da data de encerramento da oferta, ensejando a abertura
de um lote adicional de valores mobiliários para subscrição, se assim previsto; o valor
alvo de captação é atingido antes ou na data de encerramento da oferta, sem que
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esteja previsto lote adicional para oferta; o valor alvo de captação não é atingido até
a data de encerramento da oferta, mas a totalidade dos investidores opta pela
distribuição parcial de valores mobiliários; ou o valor alvo de captação não é atingido
até a data de encerramento da oferta, ensejando a devolução dos recursos
depositados aos investidores. A restruturação proposta acomoda, de maneira
sistematicamente clara, cada uma dessas quatro hipóteses.
Primeiro, o inciso III estabelece a obrigação do investidor de transferir os
recursos comprometidos à instituição financeira oferta em até 5 (cinco) dias úteis, ou
até a data de encerramento da oferta, preservado o seu direito de desistência
previsto no artigo 3º, III da Minuta (conforme alterado por nossos comentários). Caso
essa transferência não seja tempestivamente realizada, considera-se caducada a
respectiva intenção de investimento. Com isso, evita-se situações constrangedoras em
que o inadimplemento de um investidor posteriormente à data de encerramento de
uma oferta altere o resultado ou o sucesso desta, acarretando a devolução tardia de
depósitos aos investidores e fulminando completamente a captação realizada pelo
empreendedor de pequeno porte.
Segundo, o inciso IV regula a possibilidade de abertura de lote adicional da
oferta, refletindo o antigo inciso III da Minuta.
Terceiro, o inciso V regula a possibilidade de distribuição parcial de valores
mobiliários devidamente autorizada pelos investidores nos termos do artigo 3º, §2º da
Minuta. Reportamo-nos aos nossos comentários àquele artigo quanto à conveniência
de se admitir essa hipótese.
Finalmente, o inciso VI determina o destino dos recursos depositados em cada
uma das quatro hipóteses acima previstas.
(2) Acatada as sugestões acimas, os incisos III, IV e V desse artigo serão
restruturados em quatro novos incisos, que terão a seguinte redação:
III – ressalvado o disposto no artigo 3º, III desta instrução, o investidor que
manifestar sua intenção de investir em uma oferta deverá depositar as
quantias correspondentes junto à instituição financeira de que trata o § 1º
deste artigo em até 5 (cinco) dias úteis, ou até a data de encerramento de
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oferta, o que ocorrer antes, sob pena da caducidade de sua intenção de
investimento;
IV - caso a quantia total depositada nos termos do inciso III acima atinja o
valor alvo da oferta antes da sua respectiva data de encerramento, a
plataforma deve comunicar, por meio da página de que trata o artigo 8º desta
instrução, a eventual abertura de lote adicional da oferta, quando este estiver
previsto nas informações essenciais sobre a oferta;
V – caso a quantia total depositada nos termos do inciso III acima não atinja o
valor alvo de captação até a data de encerramento da oferta, a plataforma
deve notificar, por meio da página de que trata o artigo 8º desta instrução, o
empreendedor de pequeno porte e os respectivos investidores para que, em
até 5 (cinco) dias úteis, manifestem-se a respeito da possibilidade de uma
distribuição parcial e valores mobiliários, nos termos do artigo 3º, §2º desta
instrução;
VI – após 5 (cinco) dias úteis da data de encerramento da oferta, a plataforma
deve autorizar a instituição financeira a que se refere o § 1º a transferir os
recursos em até 5 (cinco) dias úteis para:
a) o empreendedor de pequeno porte, na hipótese de o valor total depositado
ser igual ou superior ao valor alvo de captação; ou
b) o empreendedor de pequeno porte, na hipótese de o valor total depositado
ser inferior ao valor alvo de captação, e a totalidade dos respectivos
investidores envolvidos expressamente manifestar-se pela admissibilidade de
distribuição parcial de valores mobiliários, nos termos do artigo 3º, §2º e
artigo 5º, V desta instrução; ou
c) os investidores, na hipótese de o valor total depositado ser inferior ao valor
alvo de captação e ao menos um investidor envolvido deixar de se manifestar
ou se manifestar negativamente quanto à possibilidade de distribuição parcial
de valores mobiliários na respectiva oferta, nos termos do artigo 3º, §2º desta
instrução.
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§ 2º A comunicação mencionada no inciso IV deve dar ciência, com o devido
destaque, de que a não realização do depósito implica na desistência do
investimento e não está sujeita a qualquer multa ou penalidade.
(1) Sugere-se a alteração desse dispositivo para adequá-lo às sugestões feitas
em relação ao artigo 3º, III e artigo 5º, caput da Minuta.
Em se admitindo o caráter vinculante de uma intenção de investimento a partir
da data de encerramento de uma oferta, conforme nossos comentários aos artigos 3º,
III e 5º da Minuta, a página da plataforma dedicada à respectiva oferta deverá dar o
devido destacar ao direito de desistência desmotivada de um investidor, a fim de que
não seja pego de surpresa com o fim de uma oferta pública em que tenha manifestado
sua intenção de investir. Propõe-se, para tanto, que esse direito seja
permanentemente destacado na página da plataforma dedicada à respectiva oferta
pública. Desta forma, sempre que um investidor checar o andamento de uma oferta
em que manifestou sua intenção de investimento, será relembrado de seu direito à
desistência desmotivada da oferta.
(2) Acatada essa sugestão, o § 2º acima passaria a ter a seguinte redação:
§ 2º A página mantida pela plataforma na rede mundial de computadores, nos
termos do artigo 8º desta instrução, deverá dar o devido destaque ao direito
de desistência de um investidor a uma intenção de investimento até a data de
encerramento, nos termos do artigo 3º, III desta instrução, sem que esteja
sujeito a qualquer multa ou penalidade.
*

*

*
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CAPÍTULO III – INFORMAÇÕES DA OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS
REALIZADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO
PARTICIPATIVO
ARTIGO 11
A oferta realizada com dispensa de registro nos termos desta Instrução deve ser
realizada exclusivamente no ambiente eletrônico da plataforma, sendo vedadas
ao empreendedor de pequeno porte e ao investidor líder a promoção e a
divulgação da oferta fora do ambiente eletrônico da plataforma.
(1) Sugerimos a inclusão de um mecanismo de bookbuilding por parte do
empreendedor de pequeno porte, restrito a 50 (cinquenta) investidores qualificados
ou profissionais.
Talvez o principal problema identificado pela doutrina estadunidense quanto á
atual regulamentação do crowdfunding seja os altos custos de oportunidade que um
empreendedor enfrenta ao optar pelo mecanismo em detrimento, por exemplo, de
uma oferta pública registrada, ou de um investimento privado no âmbito do mercado
de venture capital.6 No ponto que diz respeito a este artigo 11, limitar os esforços de
venda do empreendedor de pequeno porte à plataforma eletrônica de vendas é igual
a forçar ao empreendedor uma escolha entre vendas puramente eletrônicas ou vendas
puramente presenciais, ignorando, assim, o potencial agregador de valor que uma
combinação desses dois meios poderia gerar para seu empreendimento. 7 Nas palavras
de um comentarista:
“Se uma oferta de crowdfunding é realizada, a fundamentação para uma
dispensa de registro são as obrigações de divulgação e o limite em táticas
agressivas de venda. Admitir que um emissor possa se engajar na venda de
valores mobiliários a investidores qualificados [...] de maneira alguma

6

Cf., por todos, Rutherford B. Campbell, Jr., The new regulation of small business capital formation:
the impact – if any – of the Jobs Act, in Kentucky Law Journal, v. 102, 2013-2014, pp. 836-838.
7
Cf. Rutherbord B. Campbell, Jr., The overwhelming case for elimination of the integration doctrine
under the Securities Act of 1933, in Kentucky Law Journal, v. 89, 2001, pp. 319-324.
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prejudica ou compromete a política que subjaz a respectiva dispensa de
registro.”8
A solução para esse problema já está tipificada na Instrução CVM nº 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada pela Instrução CVM nº 554, de 17 de dezembro
de 2014 (“ICVM 476”), que disciplina a oferta pública com esforços restritos. Neste
tipo de oferta, igualmente dispensada de registro perante a CVM (artigo 6º), o emissor
poderá realizar um processo de bookbuilding de até 75 (setenta e cinco) investidores
qualificados, sem recurso a estabelecimentos abertos ao público ou serviços públicos
de comunicação, dos quais até 50 (cinquenta) poderão participar da oferta (artigo 7º).
É sabido que a decisão de realizar um investimento em uma empresa
emergente depende tanto de uma percepção positiva dos produtos e serviços por ela
oferecidos, quanto dos empreendedores por eles responsáveis. Esse caráter
personalista dos investimentos em startups está igualmente presente no âmbito do
crowdfunding: dar aos investidores a oportunidade de conhecer pessoalmente a
equipe de fundadores por trás do negócio dará àqueles maior confiança no
empreendedor e maior aptidão para confirmar seu investimento. Impedir esse contato
direito constituiria um prejuízo enorme ao desenvolvimento do crowdfunding no
Brasil, especialmente nesta fase inicial.
Entendemos que o transplante ao âmbito do crowdfunding de semelhante
procedimento de bookbuilding é possível e desejável, desde que todos os investidores
contatados recebam tratamento isonômico quanto às informações da oferta. Isto é, a
oferta continuaria a ser realizada inteiramente por meio da plataforma eletrônica de
distribuição, ficando o empreendedor de pequeno porte facultado, entretanto, a
procurar no máximo 75 (setenta e cinco) investidores qualificados para participar de
sua oferta. Os investidores qualificados continuariam a ter de investir por meio da
plataforma, mas abrir-se-ia uma exceção à regra geral do artigo 11 da Minuta para
admitir, pontualmente, a realização de esforços de venda por fora da plataforma,
desde que toda e qualquer informação disponibilizada ao investidor fora da
plataforma, a respeito da oferta, fosse igualmente disponibilizada aos demais
investidores , por meio da plataforma.

8

Cf. Rutherford B. Campbell, The new regulation…, cit., p. 837.
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(2) Considerada as sugestões acima, a redação do artigo 11 acima seria a
seguinte:
Art. 11. A oferta realizada com dispensa de registro nos termos desta
Instrução deve ser realizada exclusivamente no ambiente eletrônico da
plataforma, sendo vedadas ao empreendedor de pequeno porte e ao investidor
líder a promoção e a divulgação da oferta fora do ambiente eletrônico da
plataforma, ressalvadas as exceções previstas nos parágrafos deste artigo.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput acima, o empreendedor de pequeno
porte que realizar oferta pública dispensada de registro nos termos desta
instrução poderá realizar esforços restritos de venda a investidores
qualificados ou profissionais, conforme definido na regulamentação específica,
inclusive por meio de eventos de promoção de seu negócio a potenciais
investidores, desde que o conteúdo das informações divulgadas seja igual a
aquele constante na plataforma.
§ 2º Para fins do § 1º acima, o empreendedor de pequeno porte deverá manter
lista, junto à plataforma eletrônica de vendas, contendo:
I – o nome das pessoas procuradoras;
II – o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
III – a data em que foram procuradas; e
IV – a sua decisão em relação à oferta.
§ 3º O empreendedor de pequeno porte poderá procurar, no máximo, 75
(setenta e cinco) investidores qualificados ou profissionais, dos quais no
máximo 50 (cinquenta) investidores qualificados ou profissionais poderão
subscrever ou adquirir os valores mobiliários ofertas por meio da respectiva
oferta.
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§ 4º Qualquer subscrição ou aquisição de valores mobiliários realizada nos
termos deste artigo deverá se dar exclusivamente com base em informações
previamente disponibilizadas junto à plataforma eletrônica de vendas, e por
meio e sob a fiscalização desta, reputando-se nulos quaisquer negócios
jurídicos paralelos firmados entre o empreendedor de pequeno porte e
investidores qualificados efetivos ou em potencial.
§ 5º Na captação de investidores de que trata este artigo, o empreendedor de
pequeno porte deverá exigir declaração dos investidores qualificados
aderentes, por escrito, de atestando que estão cientes de que:
I – a oferta não foi registrada na CVM; e
II – os valores mobiliários ofertados não serão registrados perante a CVM
e, portanto, não serão admitidos à negociação secundária em mercado
regulamentado.
§ 6º Aplica-se às atividades de procura de investidores qualificados realizadas
nos termos deste artigo, no que couber, as disposições da Instrução CVM nº
476, de 16 de janeiro de 2009.
*

*

*
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CAPÍTULO IV – AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLATAFORMA
ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO
ARTIGO 13
Para fins de obtenção e manutenção de registro na CVM como plataforma
eletrônica de investimento participativo, o requerente deve ser pessoa jurídica
regularmente constituída no Brasil, e registrada no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ.
§1º A plataforma deve atender aos seguintes requisitos:
IV – dispor de procedimentos e sistemas de tecnologia da informação adequados
e passíveis de verificação para efetuar:
(1) Sugere-se a inclusão de uma nova alínea neste inciso para especificar a
necessidade de sistemas de tecnologia da informação adequados à realização das
avaliações de perfis de investimento de que trata nossos comentários ao artigo 19
desta Minuta. Reportamo-nos a tais comentários, e aos comentários ao artigo 3º, IV da
Minuta, a respeito da conveniência da realização de uma avaliação de perfil de
potenciais investidores no âmbito de uma oferta de crowdfunding.
(2) Acatada a sugestão acima, a redação da nova alínea ‘g’ deste inciso IV seria
a seguinte:
g) a realização de avaliação de perfil de investidor, nos termos do art. 19, X;
§ 2º Os administradores e sócios da plataforma devem atender aos seguintes
requisitos:
I – ser residentes no Brasil;
(1) Sugere-se a retirada desse inciso da Minuta.
Exigir que todos os sócios e administradores da plataforma eletrônica de vendas
sejam residentes no Brasil constitui um injustificável óbice para a realização da
atividade desses intermediários. Trata-se de exigência que é sequer exigida em alguns
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dos segmentos de mercado mais regulamentados do Brasil, como o mercado
aeronáutico, o mercado financeiro, o mercado de telecomunicações etc.
A bem da verdade, não há bem jurídico merecedor de proteção que justifique a
confiança da propriedade acionária e gerência de uma plataforma eletrônica de
vendas exclusivamente a brasileiros. Se gestores de recursos, auditores e sociedades
distribuidoras e corretoras de valores mobiliários admitem a possibilidade de
participação estrangeira9, não há porque restringir tal possibilidade em relação às
plataformas. Igualmente, excluir agentes de mercado estrangeiros, cuja experiência
com o mercado de crowdfunding pode ser muito superior à da maioria dos
participantes brasileiros, é atitude que retarda o desenvolvimento desse mercado no
Brasil ao ignorar a valiosa experiência que administradores poderiam lhe conferir.
A legislação societária aplicável às plataformas já oferecem a proteção
suficiente para os fins da Minuta. Excluindo-se esse inciso, os administradores, no
caso de sociedades limitadas, e os diretores, no caso de sociedades anônimas,
continuam sujeitos à regra de residência no Brasil (artigo 99, Lei nº 6.815, de 19 de
agosto de 1980, artigo. 1.126, Código Civil, e artigo 146, Lei das S/A). Ainda, o sócio
ou acionista estrangeiro, e os conselheiros estrangeiros de sociedade anônima deverão
constituir representante permanente no Brasil (artigos 119 e 146, §2º, Lei das S/A).
Entendemos que tais dispositivos bastariam para garantir a accountability dos sócios e
administradores das plataformas eletrônicas de vendas para com o mercado de
capitais brasileiro, sem que se comprometa sua diversificação ou seu
desenvolvimento, ou se constitua reserva de mercado indevida no Brasil.
(2) Acatada essa sugestão, o inciso I acima restaria excluído, renumerando-se
os demais incisos deste artigo.
II – ter reputação ilibada;
(1) Sugere-se a retirada desse inciso da Minuta.
A definição da expressão “reputação ilibada” é notoriamente indeterminada, o
que pode dar margens a abusos no registro de plataformas eletrônicas de venda. Esse
9

Cf. Resoluções BACEN nº 4122, de 2 de agosto de 2012, nº 1.120, de 4 de abril de 1986, nº 1.655, de
26 de outubro de 1989, além da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
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requisito não é exigido em relação a nenhuma outra sociedade comercial em mercado
com o mesmo nível de regulamentação que o mercado de crowdfunding. Fato é que
os incisos III, IV e V já capturam perfeitamente os possíveis impedimentos em que
uma pessoa pode incorrer que lhe impeçam de ser administradora ou sócia de uma
plataforma eletrônica de vendas. De fato, quando se descreve os requisitos para que
uma pessoa seja investidor líder de um sindicato de investimento participativo, em
seu artigo 36, a Minuta, apesar de repetir os incisos III, IV e V do § 2º acima (cf. artigo
36, V, VI e VII), dispensa a exigência de que o investidor líder possua “reputação
ilibada”. O que se propõe, portanto, é a unificação de tais requisitos ao longo da
Minuta, por meio da eliminação desse inciso II.
(2) Acatada essa sugestão, o inciso II acima restaria excluído, renumerando-se
os demais incisos deste artigo.
*

*

*
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CAPÍTULO V – REGRAS DE CONDUTA DAS PLATAFORMAS ELETRÔNICAS DE
INVESTIMENTO PARTICIPATIVO
ARTIGO 19
As plataformas eletrônicas de investimento participativo devem:
(1) Sugere-se a inclusão de um inciso neste artigo estipulando a obrigação da
plataforma eletrônica de investimento de realizar avaliação de perfil de investimento
de seus clientes (os investidores), nos termos da ICVM 539.
A razão por essa alteração, como se viu em outros comentários a essa Minuta, é
possibilitar que um empreendedor de pequeno porte selecione, desde o momento de
divulgação de sua oferta pública, o perfil de investidor a que esta será destinada. Esse
perfil passará por considerações a respeito da renda anual bruta, do patrimônio, da
formação acadêmica, e da experiência profissional do investidor, e da finalidade, da
duração, do valor, do período e do setor de mercado da captação pretendida pelo
empreendedor de pequeno porte, como é estabelecido pela ICVM 539.
Pelo mecanismo proposto, qualquer pessoa que manifeste sua intenção de
participar de uma oferta de crowdfunding seria obrigada a se submeter a uma
avaliação de perfil de investimento, elaborada pela própria plataforma. O
empreendedor de pequeno porte especificaria, quando do registro de sua oferta
perante a plataforma, o perfil de investidor a que ela se destina. Por fim, a
plataforma, em posse dessas duas informações, recomendaria a oferta exclusivamente
aqueles investidores que se adequarem ao perfil requisitado pelo empreendedor de
pequeno porte.
(2) Acatada a sugestão acima, a redação do novo inciso X deste artigo (que
poderá ser renumerado para fins organizacionais) será a seguinte:
X – obter, de qualquer pessoa cadastrada na plataforma que manifeste a sua
intenção de investir em oferta pública realizada nos termos desta instrução,
avaliação de perfil de investimento, nos termos da Instrução CVM nº 539, de
13 de novembro de 2013, para fins de recomendação de eventuais ofertas
públicas realizadas nos termos desta instrução aos potenciais investidores que
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se adequarem ao perfil da oferta especificado pelo empreendedor de pequeno
porte, conforme o artigo 3º, IV desta instrução;
I – tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que:
e) o contrato ou a escritura garanta aos investidores o direito de alienação
conjunta, nos mesmos termos e a igual preço àqueles oferecidos aos
controladores, das ações ou quotas resultantes da conversão dos valores
mobiliários ofertados de acordo com esta Instrução, na hipótese de ser
formulada oferta vinculante aos controladores para alienar, direta ou
indiretamente, o controle do empreendedor de pequeno porte;
(1) Sugere-se que esse dispositivo esclareça que o direito de alienação conjunta
aqui previsto estende-se inclusive às ações sem direito a voto.
A Lei das S/A, ao disciplinar o direito de alienação conjunta na hipótese da
alienação do controle acionário de companhia aberta, o assegura apenas às ações com
direito ao voto (artigo 254-A), sendo que os acionistas sem direito ao voto só fazem
jus a semelhante benefício se assim determinado pelo estatuto social (artigo 17, § 1º,
III). Com a alteração, evita-se que esse importante direito seja injustificadamente
eliminado em relação aos investidores que adquiram títulos conversíveis em ações
sem direito a voto.
(2) Acatada essa sugestão, a alínea ‘e’ acima passaria a ter a seguinte redação:
e) o contrato ou a escritura garanta aos investidores o direito de alienação
conjunta, nos mesmos termos e a igual preço àqueles oferecidos aos
controladores, das ações ou quotas, com ou sem direito a voto, resultantes da
conversão dos valores mobiliários ofertados de acordo com esta Instrução, na
hipótese de ser formulada oferta vinculante aos controladores para alienar,
direta ou indiretamente, o controle do empreendedor de pequeno porte;
i) o investidor receba o valor mobiliário subscrito, na hipótese das ofertas em
que o valor alvo de captação venha a ser atingido;
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(1) Sugere-se a alteração desse dispositivo para adequá-lo a nossas sugestões
realizadas quanto aos artigos 3º, §2º e 5º da Minuta, de forma a contemplar a hipótese
em que investidores de uma oferta que não atinja o respectivo valor alvo de captação
aprovem a distribuição parcial de valores mobiliários.
(2) Acatada essa sugestão, a alínea ‘i’ acima passaria a ter a seguinte redação:
i) o investidor receba o valor mobiliário subscrito, na hipótese das ofertas em
que o valor alvo de captação venha a ser atingido, ou em que os investidores
aprovem a distribuição parcial de valores mobiliários, nos termos do artigo 3º,
§2º desta instrução;
*

*

*
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ARTIGO 25
A plataforma deve preparar um conteúdo didático visando orientar os
interessados neste tipo de oferta e contendo informações sobre:
I – os procedimentos da oferta, incluindo a manifestação da intenção de
investimento e seu caráter não vinculante, o papel do valor alvo de captação, a
comunicação e o prazo para depósito, o mecanismo do lote adicional, dentre
outras informações relevantes para o entendimento do funcionamento da oferta;
(1) Sugere-se a alteração desse dispositivo para adequá-lo a nossas sugestões
realizadas quanto ao artigo 3º, III e artigo 5º da Minuta, de forma a enfatizar que o
caráter não vinculante de uma manifestação de intenção de investimento só perdure
até o a data de encerramento da respectiva oferta.
(2) Acatada essa sugestão, o inciso I acima teria a seguinte redação:
I – os procedimentos da oferta, incluindo a manifestação da intenção de
investimento, o seu caráter não vinculante até a data de encerramento da
oferta ou até o depósito das quantias correspondentes, o papel do valor alvo
de captação, a comunicação e o prazo para depósito, o mecanismo do lote
adicional, dentre outras informações relevantes para o entendimento do
funcionamento da oferta;
*

*

*
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ARTIGO 28
As plataformas eletrônicas de financiamento participativo, seus controladores,
administradores, funcionários e prepostos não podem em nenhuma circunstância:
I – realizar a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes
indeterminados para os valores mobiliários ofertados com dispensa de registro
com base nesta Instrução fora do ambiente eletrônico da plataforma;
II – realizar negociação em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público,
destinada, no todo ou em parte, a subscritores ou adquirentes indeterminados
para os valores mobiliários ofertados com dispensa de registro com base nesta
Instrução;
III – realizar a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes
indeterminados para os valores mobiliários ofertados com dispensa de registro
com base nesta Instrução por meio de contato telefônico;
IV – utilizar material publicitário para divulgar a oferta por qualquer meio,
inclusive no ambiente eletrônico da plataforma;
(1) Sugere-se a alteração desses quatro dispositivos para acomodar nossas
sugestões ao artigo 11 da Minuta.
(2) Acatada essa sugestão, os incisos I a IV acima teriam a seguinte redação:
I – realizar a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes
indeterminados para os valores mobiliários ofertados com dispensa de registro
com base nesta Instrução fora do ambiente eletrônico da plataforma,
ressalvado o disposto no artigo 11;
II – realizar negociação em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao
público, destinada, no todo ou em parte, a subscritores ou adquirentes
indeterminados para os valores mobiliários ofertados com dispensa de registro
com base nesta Instrução, ressalvado o disposto no artigo 11;
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III – realizar a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes
indeterminados para os valores mobiliários ofertados com dispensa de registro
com base nesta Instrução por meio de contato telefônico, ressalvado o disposto
no artigo 11 desta instrução;
IV – utilizar material publicitário para divulgar a oferta por qualquer meio,
inclusive no ambiente eletrônico da plataforma, ressalvado o disposto no
artigo 11 desta instrução;

*

*

*
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CAPÍTULO VI – SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO
ARTIGO 32
É admitida a cooferta de sindicato de investimento participativo nas ofertas
públicas de distribuição de empreendedor de pequeno porte, realizadas nos
termos desta Instrução.
§ 1º O sindicato de investimento participativo deve ser constituído como
Sociedade de Propósito Específico – SPE, observados os requisitos legais
aplicáveis e o disposto nesta Instrução.
(1) Sugere-se a alteração desse dispositivo para que se esclareça o que se
entende por “sociedade de propósito específico”.
A definição de “sociedade de propósito específico” não é prevista na legislação
aplicável ao mercado de crowdfunding. O que se busca com essa locução, na maioria
das vezes em que ela é empregada, é a restrição de seu objeto social a uma única
atividade específica, que justifique a sua razão de ser. No caso da Minuta, essa
atividade é evidentemente a participação em ofertas públicas de valores mobiliários
realizadas nos termos da Minuta, e, por consequente, a participação em outras
sociedades, na qualidade de quotista ou acionista.
Além disso, a definição de “sociedade de propósito específico” deveria incluir
outras formas de organização empresária de custo de constituição inferior ao
investidor – como sociedades em conta de participação, amplamente utilizadas para
esse tipo de investimento no direito estadunidense –, para que se reduza os custos de
transação na elaboração desses sindicatos.
(2) Acatada a sugestão acima, este § 1º passaria a ter a seguinte redação:
§ 1º Observados os requisitos legais e o disposto nesta Instrução, o sindicato de
investimento participativo deve ser constituído como uma sociedade de
propósito específico (SPE), assim entendida como a sociedade civil ou
comercial, nos termos da legislação civil aplicável, cujo objeto social seja
exclusivamente a participação em ofertas públicas de valores mobiliários
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realizadas nos termos desta instrução, e a participação em outras sociedades,
na qualidade quotista ou como acionista.
§ 2º Cada sindicato de investimento participativo fica restrito à participação em
ofertas de valores mobiliários de emissão de um único empreendedor de pequeno
porte.
(1) Sugere-se a alteração desse dispositivo para permitir que um sindicato de
investimento participativo participe de ofertas de valores mobiliários de mais de um
emissor, desde que todos os investidores que tenham participado da oferta original
assim o autorize.
O dispositivo, em sua redação atual, obriga um investidor líder a constituir uma
nova SPE toda vez que quiser realizar um investimento em um empreendedor de
pequeno porte diferente, os custos de que pode inviabilizar a utilização desse
mecanismo por essa categoria de investidores. Para que os investidores originais, que
manifestaram sua intenção de investimento apenas em relação a um empreendedor
de pequeno porte, não sejam surpreendidos com a decisão de um investidor líder de
investir em um segundo empreendedor, sugere-se que essa regra seja flexibilizada
quando a totalidade dos investidores que participaram da oferta original junto àquele
sindicato o autorizem a participar em uma oferta de outros empreendedores de
pequeno porte.
(2) Acatada a sugestão acima, este § 2º passaria a ter a seguinte redação:
§ 2º Cada sindicato de investimento participativo fica restrito à participação
em ofertas de valores mobiliários de emissão de um único empreendedor de
pequeno porte, salvo se expressamente autorizado em escrito, pela totalidade
dos investidores que dele participem, a participar de ofertas públicas
promovidas por outros empreendedores de pequeno porte, sendo certo que o
silêncio de qualquer investidor será interpretado como uma negativa à
possibilidade de participação em ofertas promovidas por outros
empreendedores de pequeno porte.
§ 5º Todas as deliberações do sindicado de investimento participativo referentes
ao empreendedor de pequeno porte e aos valores mobiliários por este emitidos
devem ser tomadas pelos investidores que aderiram à oferta.
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(1) Sugere-se a alteração desse dispositivo para detalhar o procedimento para
participação dos investidores nas deliberações do sindicato de investimento
participativo.
Os investidores de um sindicato de investimento participativo invariavelmente
serão constantemente chamados a decidir sobre questões relacionadas ao sindicato
em si, às suas sociedades investidas, e à possibilidade de investimentos adicionais
pelo sindicato. Entendemos que cabe aos investidores tomarem todas essas decisões,
ainda que não sejam propriamente sócios da SPE, porquanto se trata de matérias de
extrema relevância para eles enquanto investidores indiretos das sociedades
investidas do sindicato. Propomos, desta forma, um mecanismo semelhante a uma
reunião prévia, pelo qual o sindicato ficaria obrigado a votar segundo a vontade da
maioria dos respectivos investidores, de forma a preservar a voz e voto destes.
(2) Acatada a sugestão acima, incluir-se ia um § 6º e um § 7º neste artigo,
ficando os §§ 5º, 6º e 7º com a seguinte redação:
§ 5º Sempre que o sindicato de investimento participativo for chamado a
deliberar sobre qualquer matéria referente a empreendedor de pequeno porte
de que for investidor, ou aos valores mobiliários por este emitidos, o sindicato
deverá entregar notificação aos investidores, com ao menos 10 (dez) dias úteis
de antecedência à data da respectiva deliberação, contendo:
I – o nome do empreendedor de pequeno porte em questão;
II – o teor da matéria sobre a qual o sindicato foi chamado para
deliberar;
III – uma breve exposição do impacto econômico e financeiro da
deliberação sobre o valor econômico dos investimentos realizados pelos
investidores; e
IV – um parecer opinativo da administração do sindicato quanto à
questão.
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§ 6º Os investidores do sindicato de investimento participativo terão o prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação de que
trata o § 5º, para orientar ao sindicato votar afirmativamente ou
negativamente na respectiva deliberação assemblear.
§ 7º O voto do sindicato na respectiva deliberação assemblear estará vinculado
à orientação manifestada pela maioria dos investidores, nos termos do § 6º,
sendo certo que, caso nenhum investidor se manifeste dentro do prazo legal, o
sindicato deverá proferir voto em linha ao parecer opinativo emitido nos
termos do § 5º, IV deste artigo.
*

*

*
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ARTIGO 37
O investidor líder deve celebrar contratos com o sindicato de investimento
participativo e com a plataforma, previamente a realização de cada oferta em
que atuará.
§ 1º O contrato entre sindicato de investimento participativo e investidor líder
deve estipular, sem prejuízo do disposto no art. 19, I, g:
III – a obrigação de o investidor líder divulgar aos demais investidores do
sindicato a orientação de voto nas assembleias ou reuniões do empreendedor de
pequeno porte;
(1) Sugere-se a alteração deste inciso para refletir o mecanismo de orientação
prévia de voto previsto no artigo 32, § 5º da Minuta.
A obrigação do investidor líder não é simplesmente de “divulgar” a orientação
de voto, mas sim de comunicar aos investidores sobre a existência de uma deliberação
assemblear a ser tomada e, assim, colher a manifestação da maioria dos investidores.
Preserva-se, desta feita, a voz e a participação dos investidores nas deliberações
assembleares das investidas do sindicato de investimento participativo.
(2) Acatada a sugestão acima, o inciso III acima passaria a ter a seguinte
redação:
III – a obrigação de o investidor líder de notificar os investidores de quaisquer
deliberações assembleares de empreendedor de pequeno porte em que for
chamado a deliberar, e colher suas orientações de voto nos termos do artigo
32, §§ 5º, 6º e 7º desta instrução;
*

*

*
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ANEXO 8
SEÇÃO 6. ALERTAS:
f) informar o direito do investidor de desistir da intenção de investimento sem
incorrer em quaisquer multas ou penalidades, bastando para tanto não realizar o
depósito mencionado no art. 5º, IV;
(1) Sugere-se a alteração desse item, de forma a adequá-lo à redação sugerida
dos artigos 3º, III e 5º da Minuta.
(2) Acatada essa sugestão, o item ‘f’ acima passaria a ter a seguinte redação:
f) informar o direito do investidor de desistir da intenção de investimento até
a data de encerramento da oferta, sem incorrer em quaisquer multas ou
penalidades, nos termos dos arts. 3º, III e 5º, IV da instrução;
*

*

*
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ANEXO 14
ARTIGO 1º
Art. 1º O pedido de autorização deve ser instruído com os seguintes documentos:
VIII – documentos de identificação de sócios e administradores, incluindo
identidade, CPF, e comprovante de residência;
(1) Sugere-se a alteração desse item, de forma a adequá-lo à exclusão do
artigo 13, §2º, I da Minuta.
(2) Acatada essa sugestão, o item ‘f’ acima passaria a ter a seguinte redação:
VIII – documentos de identificação de sócios e administradores, incluindo,
conforme aplicável, documento de identidade, CPF, e comprovante de
residência;
*

*

*
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