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1. Tema, contexto e delimitação de escopo
O tema proposto para o trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional em
Direito dos Negócios da Fundação Getúlio Vargas – São Paulo é “Investimento em startup:
riscos de descaracterização de estruturas híbridas de investimento”.
A abordagem pretendida tem como foco a identificação e análise das principais
estruturas contratuais utilizadas pelos investidores anjo para a realização de investimentos
em startups em nosso país, incluindo, por exemplo, mútuo conversível em equity e opção de
compra de participação societária (“Contratos de Investimento”). Analisaremos, ainda, a
figura do contrato de participação, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por meio
da Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016. Nossa análise terá como ponto
principal os riscos patrimoniais dos investidores anjo, especialmente em função da utilização
de estruturas contratuais hibridas de investimento, com características que se assemelham
mais a uma sociedade (“Contratos Híbridos de Investimento”).
Esses Contratos de Investimento surgem da necessidade de proteção patrimonial dos
investidores que, diante da insegurança jurídica e relativização da limitação de
responsabilidade nas estruturas societárias, acabam utilizando-se de modelos contratuais
atípicos para manter certa distância dos riscos do negócio.
Ocorre que, em função da necessidade de maior participação e controle dos
investidores nas atividades da empresa investida, especialmente em se tratando de
investidores anjo ativos (que se envolvem com maior proximidade dos negócios e gestão da
investida), muitas vezes os Contratos de Investimento preveem cláusulas que conferem certos
poderes/direitos ao investidor que são típicos de sócio, tais como poder de veto em
deliberações societárias e possibilidade de indicação de administrador.
Nesse sentido, realizaremos uma análise detalhada das cláusulas mais utilizadas em
Contratos Híbridos de Investimento, bem como da jurisprudência, de modo a identificar e
delimitar o risco existente para o investidor anjo ao adotar referidas cláusulas. Nosso foco

nessa análise está voltado para ao risco de descaracterização do Contrato Híbrido de
Investimento, e sua caracterização como, por exemplo, “sociedade em comum1”, ante à
aplicação do princípio da tipicidade societária, consagrado em nosso ordenamento jurídico
pelo artigo 983 do Código Civil.
O tema se insere em um contexto de ascensão das startups pelo mundo e também no
Brasil. A cidade de São Paulo atualmente é considerada o principal ecossistema de startups da
América do Sul2, 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 empresas nascentes filiadas3.
As novas tecnologias vêm mudando consideravelmente o modo de se fazer negócios e
ofertar/vender produtos e serviços. No caso do Uber, por exemplo, seu modelo de negócio
inovador alterou radicalmente a forma de prestação e contratação de serviço de transporte de
pessoas nos centros urbanos.
Essas tecnologias são muitas vezes resultado de trabalhos desenvolvidos por empresas
jovens, com ideias e/ou modelos de negócio inovadores, as chamadas startups. São muitos os
casos de sucesso, tais como o próprio Uber, já mencionado acima. No Brasil um dos mais
recentes e relevantes casos de sucesso é o Nubank. A startup que atua no segmento de cartões
de crédito iniciou suas atividades em 2014 já recebeu aproximadamente US$ 179 milhões em
investimentos, conforme publicado pelo Jornal Valor Econômico em 07 de dezembro de
20164.
Como consequência dessa notória ascensão, os investidores vêm cada vez mais
voltando atenção a esse tipo de negócio. Segundo pesquisa realizada pela Anjos do Brasil,
associação que reúne investidores e tem como objetivo o fomento ao investimento anjo, o
volume de investimentos em startups em 2016 foi de R$ 851 milhões. Esse volume representa
crescimento de 9% em relação a 2015.5 No entanto, esse mercado poderia ser ainda maior,
visto o tamanho da economia Brasileira.
Embora haja inúmeros casos de sucesso, conforme mencionado acima, é sabido que a
grande maioria das startups está fadada à morte prematura. Estudo realizada pela aceleradora
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Startup Farm publicado em 7 de julho de 2017 aponta que aproximadamente 74% dessas
empresas fecham as portas após 5 anos de existência.6 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 quatro primeiros anos7. 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 é parte
fundamental da sua decisão de investimento. É nesse ponto que pretendemos colaborar com
nossa pesquisa.
Nossa pesquisa será restrita à análise dos riscos jurídicos do investimento em startups
por meio de estruturas contratuais. Dessa forma, não abordaremos questões relacionadas a
riscos financeiros, operacionais ou creditícios das sociedades investidas.

2. Modelo de pesquisa e fontes e métodos de investigação
Adotaremos para nosso trabalho o modelo de trabalho exploratório sobre práticas
jurídicas.
Propomos uma análise aprofundada das cláusulas mais utilizadas em Contratos
Híbridos de Investimento, bem como da jurisprudência dos tribunais (notadamente, Superior
Tribunal de Justiça e Tribunais de Justiça estaduais, em especial o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo). Com isso, pretendemos analisar o enquadramento jurídico dado aos
Contratos Híbridos de Investimento pelo poder judiciário. Complementarmente, pretendemos
extrair o racional lógico e o embasamento jurídico que fundamentam referido
enquadramento, de modo a possibilitar a identificação e análise dos riscos relacionados às
diferentes formas de estruturação dos Contratos Híbridos de Investimento.
Dessa maneira, pretendemos ponderar (i) os fatores que influenciam na adoção, pelo
investidor, de um Contrato Híbrido de Investimento e (ii) os riscos inerentes à adoção dessa
modalidade contratual do ponto de vista da proteção patrimonial do investidor.
Com a análise proposta, buscaremos sistematizar os riscos e vantagens da utilização de
Contratos Híbridos de Investimento, através da identificação dos fatores que podem
comprometer sua caracterização em contraponto com os motivadores da sua adoção. Desse
modo, pretendemos avaliar a melhor adequação das cláusulas que os caracterizam, tendo em
vista os riscos que apresentam e as alternativas jurídicas para atingimento do mesmo
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resultado, a depender das expectativas dos investidores e da necessidade de influência destes
na condução dos negócios das sociedades investidas.
Para alcançarmos o resultado esperado, a pesquisa contemplará: (i) análise da
jurisprudência nacional sobre questões relacionadas ao tema, (ii) análise da legislação
relevante sobre o tema e (iii) pesquisa bibliográfica (nacional e estrangeira).

3. Problemas e quesitos
Conforme já mencionado, nossa pesquisa tem como objetivo a identificação e análise
dos riscos de responsabilização do investidor anjo por meio de Contratos Híbridos de
Investimento, com ênfase na análise das cláusulas mais utilizadas e no entendimento
jurisprudencial sobre o tema. Dessa forma, a pesquisa objetivará responder as seguintes
questões:











De que forma está orientado o interesse dos investidores na realização de
investimentos em startups? Há expectativa de recebimento de dividendos ou
seu interesse está exclusivamente voltado ao retorno em eventos de liquidez?
O contrato de participação previsto na Lei Complementar nº 155, de 27 de
outubro de 2016, atende aos interesses dos investidores anjo?
Há risco de responsabilização do investidor anjo por obrigações da sociedade
em caso de investimento realizado por meio de Contratos Híbridos de
Investimento?
É possível conferir segurança ao patrimônio do investidor nas estruturas de
investimento por meio de Contratos Híbridos de Investimento?
O contrato de participação previsto na Lei Complementar nº 155/2016 pode
mitigar a exposição do investidor anjo aos riscos da sociedade investida?
Sob a perspectiva da mitigação de riscos patrimonial, em quais situações é mais
indicado para o investidor anjo ingressar no capital social da sociedade
investida?
Há necessidade de adequação legislativa ou de interpretação jurisprudencial
para conferir maior proteção patrimonial aos investidores e, dessa forma,
fomentar o mercado de investimento anjo no Brasil?

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
Conforme já mencionado, o mercado de startups vem ganhando cada vez mais
relevância no cenário nacional e internacional. Prova disso, na perspectiva nacional, é o
considerável crescimento no número de aceleradora no mercado brasileiro, que passou de
apenas uma em 2005 para aproximadamente 40 em 20158, bem como a criação/expansão de
8

ABREU, PM; CAMPOS NETO, Nd. O panorama das aceleradoras de Startups no Brasil. Centro de Estudos em
Private Equity e Venture Capital (GVcepe), 2016.

iniciativas de inovação em grandes empresas consolidadas no mercado, tais como o Cubo, do
Banco Itaú Unibanco e iDEXO, criada recentemente pela TOTVS.
Apesar do crescimento constante que os investimentos anjo em startups vêm
apresentando nos últimos anos9, ainda há muita insegurança quanto aos riscos jurídicos
relacionados às operações. O risco de desconsideração da personalidade jurídica e
comprometimento do patrimônio pessoal do investidor por obrigações das sociedades
investidas têm sido apontado como um dos fatores que os afastam das estruturas de
investimento direto, com aquisição de participação societária10. Essa mesma preocupação
tenho verificado no meu dia-a-dia profissional, o que influencia consideravelmente na decisão
de desembolso dos investidores. Diante disso, as estruturas contratuais de investimento, mais
especificamente o mútuo conversível, vêm aparentemente prevalecendo nesse mercado11.
Dessa forma, é de primordial importância a identificação e delimitação dos riscos
relacionados à realização de investimento em startup por meio de Contratos Híbridos de
Investimento. Apesar de a matéria ser tratada em trabalhos jurídicos de forma genérica ou
com enfoque diverso do aqui pretendido, pouco se tem tratado de forma específica e
sistematizada sobre essa questão.
Buscaremos, com nosso trabalho, analisar com profundidade as cláusulas mais
frequentes nos Contratos Híbridos de Investimento, de modo a identificar com clareza os
riscos aos quais os investidores estão expostos. Assim, procuraremos balizar referidos riscos
e sugerir mitigadores capazes de evitar a descaracterização dos Contratos Híbridos de
Investimento e consequente responsabilização dos investidores por passivos das sociedades
investidas.

6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal
O tema é bastante familiar ao meu dia-a-dia profissional. Sou advogado responsável
pelas áreas de direito societário/M&A e de contratos de um escritório de advocacia sediado
em São Paulo, o que envolve atuação na área de tecnologia e inovação. Nosso escritório lançou
recentemente uma iniciativa voltada especificamente à prestação de serviços para startups, na
qual atuo diretamente como membro do comitê consultivo. Dessa forma, operações de
investimento em empresas de modo geral, e especificamente em startups, são objeto da minha
militância diária como advogado.
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Além disso, já atuei em diversas operações de investimento em startups, tanto pelo
lado do investidor quanto pelo lado da investida, realizadas nas mais diversas fases de
maturação da empresa. Temos proximidade com alguns dos maiores grupos de investidores
anjo do Brasil, com os quais poderemos contar para o fornecimento de informações e
levantamento de dados.
Tenho familiaridade também com a literatura especializada sobre as matérias que
envolvem o tema, tanto em decorrência de pesquisas necessárias à realização da minha
atividade profissional, quanto pelo meu interesse acadêmico.
Acredito que essa experiência e rede de relacionamento sejam de primordial
importância para o desenvolvimento de uma pesquisa consistente, com enfoque prático e
capaz de contribuir para a sedimentação de conceitos e práticas relacionados ao tema.
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