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1. Delimitação do tema e tratamento pretendido

O trabalho pretende examinar as possíveis implicações tributárias para o investidor
no mercado doméstico de Equity Crowdfunding.
Crowdfunding é um termo guarda-chuva para descrever o uso de pequenos
montantes obtidos de um grande número de indivíduos1 ou organizações, para financiar um
projeto, um negócio ou empréstimo pessoal, e outras necessidades por meio de uma
plataforma online baseada na web2.
Para fins de delimitação do nosso objeto de investigação, pretendemos utilizar a
terminologia adotada pelo Departamento de Pesquisa da Organização Internacional das
Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO)3, de acordo com o qual o Crowdfunding pode
ser classificado nas categorias (i) sem contrapartida financeira (Community Crowdfunding)
– dentre as quais estão os modelos baseados em (i.i) doação (Donation Crowdfunding) ou
em (i.ii) recompensa (Reward Crowdfunding) – e (ii) com contrapartida financeira
(Financial Return Crowdfunding) – onde estão situados os modelos baseados em (ii.i)
empréstimo (Peer-to-Peer Lending) e (ii.ii) participação (Equity Crowdfunding).
No presente estudo, a análise ficará adstrita aos mecanismos mais utilizados no País
para as captações em ambiente virtual de plataforma, de acordo com a Associação Brasileira
de Equity Crowdfunding4 – quais sejam, (i) notas conversíveis5, por meio das quais o
investidor aporta recurso na empresa investida na forma de empréstimo, com a opção de
converter esse crédito em participação no capital social da empresa investida; e (ii) contratos
de investimento coletivo, por meio dos quais são captados recursos dos investidores, para
aplicação em determinado empreendimento, gerando direito de participação, parceria ou
remuneração, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
No que concerne aos investidores, pretendemos classificá-los como (i) pessoa física;
(ii) pessoa jurídica sujeita ao (ii.i) lucro real; (ii.ii) presumido ou arbitrado; (ii.iii) Simples
1

O termo Crowdfunding advém da junção das palavras financiamento (funding) pela multidão (crowd) e, no
Brasil, também é identificado como financiamento coletivo e investimento coletivo.
2
KIRBY, Eleanor. WORNER, Shane. Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast. In International
Organization
of
Securities
Commissions
(IOSCO),
2014.
Fonte:
<
https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf>. Acesso em:
15/04/2017. P. 4.
3
KIRBY e WORNER. Op. cit. p. 8.
4
Disponível em: <http://equity.org.br/o-que-e>. Acesso em: 19/06/2017.
5
Também identificadas como “títulos conversíveis em participação” e “dívida conversível”.
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Nacional; (iii) entidades isentas; (iv) entidades imunes; (v) fundos de investimento; e (vi)
não residentes.

2. Formato do trabalho de conclusão

O formato de trabalho pretendido é o de reflexão sobre práticas jurídicas negociais e
tributárias, para produção de trabalho de conclusão que contribua (i) no processo de
avaliação de investimento por parte do potencial investidor6, bem como (ii) na identificação
de qual é o tratamento tributário do investidor que melhor se coaduna com o nosso sistema
jurídico tributário e as políticas públicas de incentivo ao investimento no setor produtivo.

3. Principais questões ou problemas

As duas questões centrais a serem enfrentadas são as seguintes:
1. Como são tratadas, sob o aspecto tributário, as operações de investimento no País
em ambiente virtual de Equity Crowdfunding por meio de notas conversíveis e
contratos de investimento coletivo?
2. Considerando as atuais políticas públicas de incentivo ao investimento no setor
produtivo, este tratamento é o ideal para incentivar o investimento via Equity
Crowdfunding?

A seguir, relacionamos outras questões a serem enfrentadas acerca do tema:
3. O que é Crowdfunding?
4. O que é Equity Crowdfunding?
5. Qual é finalidade do Equity Crowdfunding?
6. Quais são as características das empresas investidas?
7. Quem são os potenciais investidores via Equity Crowdfunding?
7.1. O que é investimento-anjo?
7.2. O que é sindicato de investimento?
6

Conforme Joseph Stiglitz, a tributação gera distorções na medida em que influencia o comportamento dos
agentes econômicos (La economia del sector público. 3 ed. Barcelona: Antonio Bosch editor, 2003.p. 253).
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8. Qual é a finalidade do Equity Crowdfunding no mercado financeiro (sentido
lato)?
9. Quais são os instrumentos jurídicos passíveis de utilização para formalizar o
investimento?
10. Quais são os riscos inerentes a esta modalidade de investimento, considerando a
realidade doméstica?
11. Quais são as medidas mitigadoras de risco passíveis de adoção?
12. Quais são os instrumentos jurídicos comumente utilizados? Por que há a optação
por tais instrumentos no País?
13. Qual é o ambiente de negociação dos instrumentos de captação do Equity
Crowdfunding?
14. Qual é o tratamento tributário para os investimentos de renda fixa e de renda
variável no País? Por que?
15. O investimento por meio de Equity Crowdfunding representa investimento em
renda fixa ou em renda variável?
16. Qual é o tratamento tributário pretendido ao investimento-anjo por meio de
contrato de participação pela Receita Federal do Brasil? Tal tratamento está em
sintonia com o nosso sistema jurídico tributário?

4. Objetivos pretendidos, perspectivas de análise e resultados esperados

Os objetivos pretendidos são: i) identificar os instrumentos financeiros comumente
utilizados no País para captação via Equity Crowdfunding, bem como as suas características
e do seu ambiente de negociação; e ii) responder as questões formuladas no item 3 deste
projeto de pesquisa.
No que concerne às perspectivas de análise, a primeira parte deverá ser dedicada à
delimitação no objeto de estudo, tratando nesta oportunidade do conceito de Equity
Crowdfunding, da caracterização do ambiente de negociação de plataforma, bem como dos
elementos característicos das notas conversíveis e dos contratos de investimento coletivo,
inclusive aqueles passíveis de enquadramento como contrato de participação de
investimento-anjo, de que trata a Lei Complementar n. 155, de 27 de outubro de 2016. Nesta
parte, responderemos aos quesitos 1 a 13.

4

Na segunda parte do trabalho, o foco será direcionado para a identificação do
tratamento tributário no País dos investimentos financeiros em renda fixa e em renda
variável cursados no mercado de capitais, bem como para a função indutora da norma
tributária e a extrafiscalidade. Nesta oportunidade, responderemos ao quesito 14.
Na terceira parte do trabalho discorreremos acerca do tratamento tributário aplicável
ao investimento efetuado no País, à luz da legislação vigente, por meio de notas conversíveis
e contratos de investimento coletivo, por parte dos distintos potenciais investidores, em
ambiente virtual de plataforma. Caso não tenha sido publicada pela RFB a Instrução
Normativa que trata da tributação do investimento-anjo por meio de contrato de
participação, discorreremos também acerca Consulta Pública RFB n. 15/20167, que trata do
tema. Nesta parte, responderemos as duas questões centrais, bem como os quesitos 15 e 16.
Na parte final do trabalho, pretendemos resgatar as conclusões apontadas ao longo
do percurso e os resultados esperados são contribuir: i) no processo de avaliação de
investimento por parte do potencial investidor; e ii) na identificação de qual é o tratamento
tributário do investidor que melhor se coaduna com o nosso sistema jurídico tributário e as
políticas públicas de incentivo ao investimento no setor produtivo.

5. Justificação da relevância prática e do potencial inovador

Os estudos acerca do Equity Crowdfunding, tanto sob o aspecto negocial, como sob
o aspecto jurídico-tributário são insipientes. No Brasil, a regulação Equity Crowdfunding foi
objeto da consulta pública8, por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas a
respectiva Instrução ainda não foi publicada9. O investimento-anjo, por meio contrato de
participação, foi disciplinado por meio da Lei Complementar n. 155, de 2016. A tributação
do investimento por meio de contrato de participação pelo Imposto sobre a Renda foi objeto

7

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Consulta Pública RFB nº 15/2016. Publicado em: 22/12/2016.
Disponível
em:
<https://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/consultas-publicas-e-editoriais/consultapublica/arquivos-e-imagens/consulta-publica-rfb-no-15-2016-1.pdf>. Acesso em: 30/04/2017.
8
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). Edital de Audiência Pública SDM Nº 06/2016.
Publicado
em:
8/8/2016.
Disponível
em:
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2016/sdm0616edital.pdf>.
Acesso em: 30/04/2017.
9
A captação de recursos por meio de plataforma digital é considerada uma oferta pública de distribuição no
mercado de valores mobiliários e está sujeita à regulação e fiscalização da CVM.
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de Consulta Pública RFB n. 15/2016 e, até o momento, não foi publicada a Instrução
Normativa correspondente.
O estudo é relevante na medida em que esta modalidade de investimento vem
crescendo no País10 e o resultado esperado tem relevância prática no processo de decisão de
investimento por parte do potencial investidor.
6. Fontes de pesquisa e métodos de investigação

O método de investigação a ser adotado é o interpretativo e as fontes de pesquisa que
são as seguintes:
1. pesquisa bibliográfica de doutrina para compreensão, análise e crítica da teoria
sobre o tema;
2. identificação e análise crítica do arcabouço normativo vigente e em fase de
proposição por parte da CVM e da RFB;
3. banco de dados, para utilização de forma subsidiária, com vistas a
contextualização com a realidade.

7. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento pessoal

A escolha do tema decorre do interesse despertado nas atividades do Mestrado
Profissional em Direito relacionadas as temáticas de tributação de novas tecnologias, bem
como nos mercados financeiro e de capitais. A pesquisadora possui familiaridade em relação
aos aspectos jurídicos (i) tanto da estruturação de negócios no mercado de capitais, como

10

Conforme Guilherme Perez POTENZA e Alexandre Edde Diniz de OLIVEIRA (Regulando a Inovação: O
Crowdfunding e o Empreendedorismo Brasileiro. in Revista de Direito Empresarial. vol. 15, mai-jun/2016.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 12-13), com base em dados obtidos junto à CVM, por meio do
Sistema de Acesso à Informação, o Equity Crowdfunding está inegavelmente em uma trajetória ascendente,
conforme é possível verificar na tabela abaixo:
Ano
Número de ofertas
Valor total ofertado (R$)
2013
2
2.400.000,00
2014
6
1.200.000,00
2015
41
24.470.500,00
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dos (ii) seus impactos tributários, em decorrência da prática da advocacia em departamento
jurídico de instituição financeira11.
A limitação ora vislumbrada é em relação a instabilidade do objeto de pesquisa,
tendo em vista que o Equity Crowdfunding é objeto de regulamentação pela CVM e, o
investimento-anjo, por parte da RFB.
As informações a serem acessadas para o desenvolvimento da pesquisa estão
disponíveis na internet e em bibliotecas.
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