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RESUMO 

 

 

Na presente monografia, é realizado um panorama do regime jurídico do crowdfunding no 

Brasil, também conhecido como financiamento colaborativo. Inicialmente, faz-se a 

apresentação das origens e das modalidades do instituto. Em seguida, é feito um breve 

comparativo entre dois países, Portugal e Estados Unidos, que se utilizam do crowdfunding e 

que, dada a relevância desse instituto, tiveram de legislar sobre o tema. As medidas foram 

necessárias uma vez que a atividade do crowdfunding conflitava diretamente com outros 

preceitos dispostos anteriormente. Em Portugal, com a Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM); e, nos Estados Unidos, com a Securities and Exchange Commission 

(SEC). No Brasil, a regulação da atividade foi pautada pela Instrução n. 588 da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), dado que, ao serem ofertados publicamente quaisquer títulos ou 

contratos de investimento coletivo que gerem determinados direitos (participação ou 

remuneração), o processo abarca diretamente a competência da CVM. O principal objetivo 

neste estudo é a análise da Instrução n. 588 da CVM a fim de verificar se tal medida foi 

suficiente e quais são suas possíveis lacunas. 

Palavras-chave: crowdfunding; financiamento colaborativo; Instrução n. 588; CVM; 

investimento coletivo 
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ABSTRACT 

 

 

The present job is intended to explain the overview of the legal regime of crowdfunding in 

Brazil. Therefore, initially, it is necessary to present the origins and modalities of the institute. 

A brief comparative will be made between Brazil and Portugal and the United States, which are 

used to crowdfunding, and, given its importance had to regulate the subject. These measures, 

as will be seen in the present analysis, were necessary once the crowdfunding activity directly 

conflicted with other previously arranged rules: in the case of Portugal, with the Commission 

of Securities Market (CMVM), and in the United States with the Securities and Exchange 

Commission (SEC). In Brazil, the activity it was ruled by the Instruction n. 588 of Commission 

of Securities Market (CVM), since any bond or collective investment contracts that aim to be 

publicly bid the subjected to CVM, whether related to participation or remuneration. Thus, the 

main objective of the present study lies on the analysis of the Instruction n. 588 of CVM, 

intended to check if this measure was enough and to review any possible omission. 
Key words: crowdfunding; collaborative financing; Instruction n. 588; CVM; collective 

investment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste estudo, é analisado o regime jurídico do crowdfunding no Brasil. Para tanto, faz-

se necessário apresentar esse instituto, suas origens históricas e modalidades. Segundo a 

etimologia da palavra, crowd refere-se à coletividade, e funding a financiamento, qual seja, o 

financiamento coletivo. Essa prática ocorre quando determinada pessoa – investidor – não 

possui recursos suficientes para arcar com seus projetos, realizando, assim, apelo ao público a 

fim de angariar esses recursos. 

No primeiro capítulo, é abordado o funcionamento do instituto do crowdfunding. A 

relação entre apoiador x investidor é intermediada pelas plataformas eletrônicas, sendo estas o 

meio pelo qual o autor do projeto atinge seu objetivo. O crowdfunding envolve uma pluralidade 

de negócios jurídicos, tema que suscita alguns debates, pois se trata de diversas relações 

jurídicas e de diferentes partes contratuais. Dessa forma, pode-se dizer que há uma relação 

triangular, pois o autor de determinado projeto celebra contrato com a plataforma eletrônica e 

também com o apoiador do projeto. 

Cabe salientar a natureza jurídica estabelecida em cada uma dessas relações. A primeira 

delas versa sobre o vínculo gerado entre as plataformas de crowdfunding e os autores de 

projetos. Tal relação pode ser considerada um contrato de corretagem, uma vez que a plataforma 

oferece publicidade no sítio eletrônico e cobra uma comissão por esse serviço, além de atuar 

como intermediadora. 

Já o vínculo estabelecido entre plataformas eletrônicas e apoiadores de projetos restaria 

configurado como um contrato de depósito, na medida em que a plataforma recebe determinado 

valor pago pelo apoiador e deve repassá-lo ao responsável pelo projeto. No entanto, por se tratar 

de negócio jurídico, todos os envolvidos na relação devem ter ciência do risco do negócio e 

definir de antemão como proceder no caso de o projeto não angariar os recursos necessários 

estabelecidos, ou seja, se haverá restituição do valor pago aos apoiadores ou se, mesmo nessas 

condições, a plataforma deve repassar o valor aos autores do projeto. 

Outra possibilidade abrange o crowdfunding como estrutura coligada de contratos, visto 

que todos os contratos celebrados estão unidos por um vínculo de interdependência, derivado 

da vontade das partes ou de sua natureza acessória. 
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As modalidades de financiamento colaborativo estão subdivididas em quatro categorias: 

doação, recompensa, empréstimo e investimento. 

O interesse das autoridades foi despertado pelo tema, considerando que, ao serem 

ofertados publicamente títulos ou contratos de investimento coletivo (conforme o art. 2o, IX, 

Lei n. 6.385/1976), constituem-se valor mobiliário, sendo, portanto, de competência da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) legislar a respeito. Nesse sentido, foi editada pela 

CVM a Instrução n. 588, de 2017, a fim de instituir diretrizes para essa atividade. 

No segundo capítulo, realiza-se um breve estudo comparativo entre outros países que 

tiveram de legislar acerca do crowdfunding. Os países escolhidos foram Portugal e Estados 

Unidos. A escolha pautou-se nas diferenças que o instituto representa em cada um desses países, 

além de observar em qual período foram realizadas modificações nos respectivos ordenamentos 

jurídicos.  

A União Europeia vinha incentivando os países integrantes do bloco a adotar o 

financiamento colaborativo por meio do relatório publicado em 2014, em Bruxelas, intitulado 

“Unleashing the potential of crowdfunding in the European Union”.1 

Essas diretivas por parte da União Europeia não significam que todos os países 

integrantes do bloco precisam adotá-las de imediato. No entanto, há um prazo máximo de dois 

anos para incorporá-las a seu ordenamento. Assim, em 2015, em Portugal, a Lei n. 102/2015 

instituiu o regime do crowdfunding, visando essencialmente à proteção do investidor, bem 

como à necessidade da plataforma eletrônica de proceder ao registro na Comissão de Mercado 

de Valores Mobiliários (CMVM). 

Nos Estados Unidos, pode-se dizer que o crowdfunding existe desde meados dos anos 

2000. A prática começou a ser difundida sobretudo pelos fã-clubes de conjuntos musicais. 

Quando estes não possuíam recursos suficientes para gravar um disco, os fãs se uniam a fim de 

angariar os recursos necessários para que fosse possível gravá-lo. 

Outro fator responsável por alavancar o crowdfunding nos Estados Unidos foi a 

campanha eleitoral de 2008 do candidato à presidência Barack Obama, a qual arrecadou US$ 

750 milhões. Em 2012, Barack Obama, já como presidente, assinou o Jobs Act (Jumpstart Our 

Business Startups Act). Essa medida estipulou limites de investimento anuais, responsabilidade 

                                                           

1  Em português: “Aproveitar o potencial do financiamento coletivo na União Europeia” 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2014). 
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da plataforma sobre informações ali contidas e necessidade de registro das plataformas perante 

a Securities and Exchange Commission (SEC). 

No terceiro e último capítulo, é realizada a análise da Instrução n. 588 da CVM. São 

esclarecidas as definições dos principais sujeitos trazidos pela instrução: sociedade empresária 

de pequeno porte – autora da oferta –, investidor, sindicato de investimento participativo e 

plataformas eletrônicas de investimento. 

A Instrução n. 588 também estipula limites de arrecadação da sociedade empresária de 

pequeno porte por meio da plataforma eletrônica, assim como limites de investimento pelo 

investidor, o qual poderá ser aumentado, dependendo da comprovação de sua receita bruta 

anual. 

Outros requisitos tratam da necessidade de registro da plataforma perante a CVM como 

forma de oferecer segurança ao investidor. É atribuída ainda à plataforma a obtenção, diante 

dos investidores, do termo de adesão e de ciência de risco do investimento. 

As modalidades de doação ou recompensa, por sua vez, estão excluídas da Instrução n. 

588, visto que apenas as ofertas públicas de emissão de valores mobiliários fazem parte da 

regulamentação. 

Ao final, pretende-se averiguar se a instrução se mostrou suficiente àquilo a que se 

destina e quais seriam suas possíveis lacunas. 
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1 CROWDFUNDING 

 

 

Termo em inglês de origem anglo-saxônica, o crowdfunding entrou em voga nos anos 

2000. Crowd refere-se à coletividade, e funding a financiamento. Trata-se, portanto, de um 

financiamento colaborativo por meio da captação de recursos do público. Segundo Belezas 

(2017, p. 24), o crowdfunding consiste no 

[...] apelo público efetuado, através de plataformas eletrônicas acessíveis pela 

utilização da Internet, a uma pluralidade de pessoas ou organizações para, individual 

ou conjuntamente, fornecerem a outras pessoas ou organizações recursos, quer sob a 

forma de doação ou em troca de alguma forma de recompensa. 

Para Neto e Biase (2015, p. 179), a ideia de crowdfunding abrange 

uma forma de financiamento coletivo por meio da qual uma pessoa, ou grupo de 

pessoas, busca financiar determinado projeto com recursos de um grande número de 

pequenos investidores, normalmente valendo-se de plataformas disponíveis na rede 

mundial de computadores. 

Sobre a vinculação ou não às plataformas eletrônicas, Coelho2 (2016, p. 14) alega que 

o conceito de que o crowdfunding está interligado com a criação de plataformas eletrônicas é 

mais contemporâneo, de forma que não obrigatoriamente seu funcionamento efetivo dependa 

da internet. Contudo, considerando o papel que a internet exerce em nosso cotidiano na 

atualidade, o crowdfunding tem mais eficácia quando utilizado em plataformas virtuais. 

Existem três “sujeitos” nessa relação: o beneficiário, que necessita de recursos para 

seu projeto; a plataforma eletrônica, responsável pela captação de recursos; e o investidor, que 

aplica seu dinheiro em determinado projeto acreditando ser este capaz (ou não) de render frutos, 

pois há ainda modalidades de crowdfunding meramente filantrópicas.3  

                                                           

2  Ao longo deste texto, o referido autor vai aparecer com mais frequência por ser um dos únicos 

no Brasil a discorrer sobre crowdfunding. Sua dissertação de mestrado, de 2016, foi publicada em 2018 

pela editora Almedina Brasil. Consideramos a publicação de 2016 nesta monografia. 

3  As modalidades de crowdfunding que configuram mera filantropia são a doação e a 

recompensa, abordadas mais adiante neste estudo. 
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Pascoal4 relembra que o crowdfunding “não funciona apenas para arrecadar dinheiro 

para causas sociais. O financiamento colaborativo serve para qualquer projeto que esteja de 

acordo com as leis do país” (2017, p. 131). 

De acordo com Moutinho e Leite, “trata-se de uma ferramenta que está surgindo como 

alternativa às formas tradicionais de financiamento, como bancos de empréstimo, investidores-

anjos [...], ajudando empreendedores a angariar fundos para lançar suas ideias”5 (2013, p. 8).6 

1.1 Natureza jurídica do crowdfunding 

Neste estudo, é adotado o entendimento de Coelho (2016, p. 56), segundo o qual o 

crowdfunding abarca uma pluralidade de negócios jurídicos, na medida em que são envolvidas 

diversas relações jurídicas e diferentes partes contratuais. Trata-se, portanto, de uma relação 

triangular, haja vista que o autor de determinado projeto celebra contrato com a plataforma e 

com o apoiador do projeto. 

1.1.1 Natureza jurídica da relação entre apoiadores e autores do projeto 

                                                           

4  Candice Pascoal é fundadora da plataforma Kickante no Brasil. Em seus três primeiros anos de 

atividade, a plataforma arrecadou R$ 40 milhões, distribuídos entre os mais variados projetos – artes, 

música e causas sociais. 

5  No original: “Crowdfunding is a tool that is emerging as an alternative to traditional forms of 

financing such as bank loans, business angels, bootstrapping or venture capital investment, helping 

entrepreneurs to raise funds to launch their ideas”. 

6  Segundo dados da Fundação Ellis Island – The Statue of Liberty (disponíveis em: 

https://libertyellisfoundation.org/statue-history; acesso em: 15 set. 2017), historicamente, nos Estados 

Unidos, houve um momento, muito antes do surgimento da internet, em que se lançou a ideia de 

crowdfunding. Em homenagem ao centenário da Declaração de Independência americana, tem-se a 

notícia de que a Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses para os americanos. No entanto, foi 

acordado entre as duas nações que os Estados Unidos arcariam com os custos do pedestal em que o 

monumento estaria localizado, e os franceses seriam responsáveis pela construção. Enquanto na França 

havia anúncios públicos, entre outras formas de arrecadação, incluindo a loteria, como métodos 

fortemente utilizados para angariar fundos, nos Estados Unidos a captação ocorria de forma bem lenta. 

Assim, Joseph Pulitzer (1847-1911), jornalista e editor, fez uso de seu jornal, The World, para apoiar e 

incentivar a construção do pedestal. Pulitzer foi além e aproveitou o momento para tecer críticas à 

sociedade americana, tanto a sociedade rica, que falhou no financiamento do pedestal, quanto a classe 

média, que contava apenas com a elite para lhe fornecer os fundos necessários. A campanha de Pulitzer 

surtiu efeito: a sociedade americana se sentiu motivada a doar. A Estátua da Liberdade chegou aos 

Estados Unidos em 1885. 



16 
 

 
 

Coelho aponta que a relação entre apoiadores e autores pode ser considerada a mais 

importante entre as demais que são estabelecidas nessa operação: “O negócio jurídico celebrado 

entre autor e apoiador é, na verdade, o que justifica a angariação de recursos em si” (2016, p. 

56). Logo, é preciso que se analise em concreto a modalidade de crowdfunding a ser realizada 

– doação, recompensa, empréstimo ou investimento – para que se determine que tipo contratual 

será utilizado. 

1.1.2 Natureza jurídica da relação entre plataformas de crowdfunding e autores de projetos 

Para compreender a relação existente entre plataformas de crowdfunding e apoiadores 

de projetos, faz-se necessário um melhor entendimento acerca das plataformas. Estas são 

consideradas o meio pelo qual o autor atingirá seu fim, ou seja, a captação de recursos para 

determinado projeto. Coelho (2016, p. 112) entende que a atividade desempenhada pela 

plataforma consiste em um contrato de corretagem,7 uma vez que a plataforma oferece 

publicidade no site fornecido e cobra comissão pelo serviço.  

Santos (2006, p. 114) define da seguinte forma a atividade do corretor: 

A atividade principal do corretor ou mediador é a intermediação. Ele não é parte do 

contrato principal, faz contratar. Daí dizer que a corretagem é um contrato acessório, 

podendo-se aplicar-se às suas cláusulas, se for o caso, as regras de outros contratos. 

As obrigações nele contidas são de resultado. 

O autor exemplifica ainda que os corretores podem ser pessoa física ou jurídica, 

profissionais ou não. Essa atividade pode ser: oficial, quando regulada por lei; ou livre, quando 

efetuada por pessoas ou organizações em geral. 

1.1.3 Natureza jurídica da relação entre plataformas de crowdfunding e apoiadores de projetos 

No âmbito da relação entre plataformas de crowdfunding e apoiadores, cumpre ressaltar 

a importância do papel da internet para que esse encadeamento se configure. Coelho (2016, p. 

104) separa em quatro as principais categorias de provedor de internet: 1) provedores de 

conexão – oferecem a forma de se conectar à internet; 2) provedores de hospedagem – oferecem 

                                                           

7  De acordo com Santos (2006, p. 113), “corretagem ou mediação é o contrato pelo qual alguém (o corretor 

ou mediador) estipula com o vendedor, ou com o comprador, ou com ambos, a aproximação, seguida da 

aglutinação de vontades, tendente ao fechamento do negócio de venda de um bem.” Gonçalves (2017, p. 469) 

esclarece que não se pode confundir a corretagem com o mandato, uma vez que neste o mandatário (representante) 

age nos interesses do mandante, e os atos do mandatário vinculam o mandante, se dentro dos poderes outorgados. 

Já no contrato de corretagem, o corretor não está vinculado a outra pessoa em virtude de mandato, de prestação de 

serviços ou por qualquer relação de dependência, sendo obrigado mediante remuneração a intermediar negócios, 

conforme instruções recebidas. 
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servidores próprios em que seus usuários podem pesquisar o que desejar; 3) provedores de 

conteúdo – responsáveis pela criação das informações divulgadas pela internet; e 4) provedores 

de informação – disponibilizam na internet as informações criadas ou desenvolvidas pelos 

provedores de informação. Para o autor, portanto, a plataforma de crowdfunding se enquadraria 

como um provedor de conteúdo, pois disponibiliza aos autores das ofertas todas as informações 

necessárias sobre os mais diversificados projetos em um único espaço eletrônico.  

Ademais, os provedores são responsáveis por atrair o maior número de pessoas possível 

para a página a fim de que elas se tornem apoiadoras. A plataforma deve fornecer um ambiente 

adequado para que as informações nela contidas estejam em segurança. Nesse caso, estaria 

configurado o contrato de depósito, conforme os arts. 627 a 646 do Código Civil Brasileiro (Lei 

n. 10.406/2002). Tal contrato estará vigente até o prazo final que o autor tiver para angariar 

recursos. Define Coelho (2016, p. 110): 

Ao fim do prazo, existem duas alternativas: (i) que o projeto angarie recursos mínimos 

para ser iniciado, ou (ii) que o projeto não angarie esses recursos. Na primeira 

hipótese, a integralidade dos valores depositados será dada ao autor do projeto, em 

nome dos apoiadores, tendo, portanto, a plataforma mandato para a finalidade 

específica de entregar os valores depositados ao autor do projeto se for o caso. A 

segunda hipótese, por sua vez, divide-se em duas outras possibilidades: (i) que a 

plataforma deva restituir os valores aos apoiadores ou (ii) que a plataforma, mesmo 

assim, deva entregar os valores aos autores do projeto. Nessa segunda situação, da 

mesma forma como ocorre no caso de o projeto angariar a completude dos recursos 

necessários, a plataforma agirá como mandatária dos apoiadores e deverá entregar os 

valores disponibilizados, mesmo que abaixo do inicialmente estipulado, ao autor do 

projeto. A determinação de que, nesse caso, os valores devam ou não ser entregues ao 

autor do projeto estará estipulada ou nos termos de uso da plataforma, ou previstas 

nas regras do próprio projeto. 

Verifica-se, portanto, que a plataforma atua como mandatária tanto na hipótese de o 

projeto receber a integralidade dos valores depositados quanto no caso de o projeto não ter 

recebido um valor mínimo para sua efetivação. 

1.1.4 Crowdfunding como estrutura coligada de contratos 

É possível ainda que o crowdfunding esteja disposto como uma estrutura coligada de 

contratos. Santos (2006, p. 183) define os contratos coligados da seguinte forma:  

Os contratos coligados abrangem diversos contratos unidos por um vínculo de 

interdependência derivado da vontade das partes ou da natureza acessória de um deles. 

No dizer de [Michele] Giorgianni,8 há uma pluralidade de intentos correspondentes a 

                                                           

8  Em artigo publicado em 1937, intitulado “Negozi giuridici collegati”. 
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uma pluralidade de fins práticos, conservando cada contrato a sua causa própria. Esses 

contratos podem assumir o caráter misto. 

Logo, tendo em vista a pluralidade de negócios jurídicos que envolvem o crowdfunding 

e que esses negócios visam à consecução de uma operação, seria possível que o crowdfunding 

estaria disposto como uma estrutura coligada de contratos. Coelho (2016, p. 162) exemplifica 

que a “coligação pode ser derivada de estruturas econômicas complexas, em que um contrato, 

analisado isoladamente, não teria sentido senão somente quando conjugado a outro”.  

 1.2 Modalidades do crowdfunding 

No que tange às modalidades de crowdfunding, são apresentadas duas divisões, 

conforme distingue Belezas (2017, p. 25): financiamento colaborativo de natureza social e 

financiamento colaborativo financeiro ou de investimento. 

O crowdfunding social abrange as doações (donation-based crowdfunding) e a 

recompensa (reward-based crowdfunding). Já o crowdfunding de investimento está relacionado 

com o empréstimo (lending-based) e o crowdfunding de capital (equity-crowdfunding). Há 

quem subdivida o crowdfunding em cinco ramificações:9 doação, recompensa, empréstimo, 

capitalização ou equity crowdfunding. Para fins deste estudo, pela estruturação a ser 

apresentada, é adotado o primeiro entendimento. 

1.2.1 Financiamento colaborativo de natureza social (donation-based crowdfunding e reward-

based crowdfunding) 

O financiamento colaborativo de natureza social abarca projetos que objetivam 

determinadas liberalidades sociais com eficácia jurídica ou não. Assemelha-se bastante com a 

doação propriamente dita, conforme consta do art. 538 do Código Civil (Lei n. 10.406/2002): 

“Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu 

patrimônio bens ou vantagens para o de outra.”10 Na lição de Gonçalves (2017, p. 277), resta 

configurado o animus donandi por parte do doador, ou seja, a intenção de fazer uma 

liberalidade. Nessa esfera, o doador patrocina projetos – que apresentam as mais variadas 

formas – com os quais coaduna, sem nenhum tipo de recompensa, ou seja, em caráter 

                                                           

9  Autores que optam por essa divisão: Moutinho e Leite (2013); e Coelho (2016). 

10  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 17 

nov. 2018. 
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meramente filantrópico. Nesse tipo, as campanhas apelam para as crenças pessoais e as paixões 

dos contribuidores. No Brasil, no que se refere a essa modalidade de crowdfunding, Coelho 

(2016, p. 15) elucida campanhas bastante conhecidas, noticiadas e arrecadadas pela televisão, 

como o Criança Esperança e o Teleton. 

Já na esfera do reward-based crowdfunding, quando o doador deseja contribuir, recebe 

pequenos brindes, que variam de menções honrosas em determinados projetos a objetos que 

indiquem que ele participou da iniciativa. 

Nos Estados Unidos, durante os protestos conhecidos como March for Our Lives, que 

ocorreram em diversas cidades contra o porte de armas no início de 2018, as plataformas 

eletrônicas estiveram em evidência. Por meio delas, os jovens responsáveis por esses protestos 

lançaram uma campanha na internet11 a fim de angariar fundos. Estima-se que, nas primeiras 

semanas, foram arrecadados US$ 3,5 milhões. 

Outro fato que merece destaque é a campanha eleitoral de Barack Obama em 2008, 

considerada uma mudança significativa no modo de arrecadação, uma vez que o candidato não 

optou pelo sistema de financiamento público.12 O total arrecadado durante sua campanha foi de 

US$ 750 milhões por meio de plataformas eletrônicas (AE-AP, 2008). 

1.2.2 Financiamento colaborativo de investimento  

O financiamento colaborativo de investimento corresponde à quantia que o investidor 

está disposto a aplicar em determinado projeto. Logo, o investidor passa a figurar como 

acionista ou sócio. Essa modalidade visa essencialmente ao lucro. 

Segundo Catarino (2017, p. 14), nessa vertente, os investidores têm interesse 

[...] na atividade da própria sociedade ou numa futura venda de participações e 

recebem como contrapartida do financiamento uma parte do capital (uma participação 

social) ou outros direitos – de participar nos lucros da empresa ou de eventuais mais-

                                                           

11  As arrecadações da campanha March for Our Lives estão sendo realizadas na plataforma 

GoFundMe. Disponível em: https://www.gofundme.com/8psm8-march-for-our-lives. Acesso em: 17 

nov. 2018. 

12  De acordo com o jornal The New York Times, as campanhas eleitorais de 2008 foram um marco 

significativo na história eleitoral dos Estados Unidos. Para Nagourney (2008), “mais crucial ainda foi a forma 

como essa campanha transformou a política por meio do sucesso de Obama, que se utilizou da internet para 

construir uma imensa rede de contribuintes, os quais permitiram que ele arrecadasse dinheiro suficiente – depois 

de desistir de participar do sistema de financiamento público – para expandir o mapa e competir com estados 

republicanos tradicionais”. No original: “Even more crucial to the way this campaign has transformed politics has 

been Mr. Obama’s success at using the Internet to build a huge network of contributors that permitted him to raise 

enough money – after declining to participate in the public financing system – to expand the map and compete in 

traditionally Republican states” (The New York Times, 3 nov. 2018). 
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valias no caso de venda da empresa ou da sua admissão à negociação num mercado 

regulado. 

Belezas (2017, p. 60) lembra que a entrada a ser imputada no capital social da sociedade 

beneficiária será correspondente à aquisição de uma participação social. 

Moutinho e Leite (2013, p. 15) entendem que o investidor se torna um shareholder na 

empresa, com interesse futuro no crescimento da companhia. Diante disso, continuam os 

autores, “o sócio terá direito de participar e votar em algumas decisões, ter direito a dividendos 

a partir de eventuais receitas, ou ainda possuir uma parte do valor da companhia se alguém 

vender sua participação”.13
 

Depreende-se, portanto, que essas obrigações caracterizam atividades concernentes ao 

sócio ou acionista.14 

1.2.2.1 Empréstimo (debt-based, peer-to-peer crowdfunding ou lending-based crowdfunding) 

Neto e Biase (2015, p. 183) definem essa modalidade como “uma operação de 

empréstimo, em que o empreendedor do projeto receberá o financiamento ciente de que deverá 

devolver os valores emprestados pelos investidores”. Os autores continuam: “O crowdfunding 

de empréstimo pode trazer algum retorno financeiro para o investidor, estabelecendo taxas de 

juros compensatórios, ou apenas retornar o valor principal, caracterizando um empréstimo sem 

remuneração” (NETO; BIASE, 2015, p. 183). Coelho (2016, p. 88) elucida que, “por meio 

desse sistema de crowdfunding, o apoiador não transfere ao autor dinheiro de forma definitiva, 

senão somente empresta determinada quantia que, cumpridas determinadas regras relativas ao 

prazo, deverá ser devolvida àquele”. 

Segundo Saldanha (2015, p. 42), de acordo com os dados, embora as modalidades mais 

conhecidas sejam o crowdfunding de recompensa e o equity crowdfunding, o lending 

crowdfunding tem movimentado significativamente a indústria. Apenas em 2014, nos Estados 

                                                           

13  No original: “[...] what is to say that the investor becomes a shareholder in the company, with 

future interest in the growth of the enterprise. The funder may have the right to participate and vote on 

some decisions, being entitled to dividends out of eventual revenues, or even to get a share of the value 

in the company if one sells its participation”. 

14  Segundo Campinho (2018, p. 205), “o acionista é o sócio da sociedade anônima. Revela a 

pessoa natural ou jurídica que é titular das ações de uma companhia. Seus objetivos centrais são a 

formação e o desenvolvimento da sociedade que, como ente gerador de riquezas, poderá lhe propiciar 

ganhos e vantagens correspondentes às participações por ele titularizadas”. 
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Unidos, o lending crowdfunding movimentou US$ 11 bilhões, contra US$ 5 bilhões dos outros 

tipos de financiamento coletivo. 

No Brasil, em 2016, foi inaugurada a startup Nexoos, a qual oferece uma plataforma 

peer to peer que conecta empreendedores a investidores independentes. As opções de retorno 

para os investidores variam entre 16,77% e 46,44% por ano. De acordo com dados da própria 

empresa, a startup já financiou mais de R$ 35 milhões para 25 mil negócios cadastrados. É 

considerada uma forma mais facilitada, pois não depende do sistema bancário tradicional. 

1.2.2.2 Crowdfunding de capital (equity crowdfunding) 

Nessa modalidade, Marques (apud NETO; BIASE, 2015, p. 22) salienta que o investidor 

oferece recursos e, em troca, recebe o direito de ter uma participação societária denominada 

equity; ou ainda a participação em seus resultados. Segundo Turan (2015, p. 142), “o investidor 

compra uma participação na empresa, na qual o valor do capital deve ser estimado com 

antecedência, uma tarefa extremamente difícil para uma empresa sem históricos”. 

1.3 Vantagens e riscos do crowdfunding 

Ao analisar a comparação entre o crowdfunding e outras formas de financiamento, 

Belezas (2017, p. 26-27) destaca que o primeiro demonstra ser um caminho mais rápido e 

flexível, ressaltando ainda os custos reduzidos, além da facilidade na divulgação. Pascoal (2017, 

p. 133) esclarece que, no financiamento colaborativo, apenas são cobradas taxas sobre o valor 

que foi captado e, caso não ocorra faturamento, não haverá de se falar em pagamento. A autora 

traz ainda outros benefícios do crowdfunding, como marketing digital gratuito e pesquisa de 

mercado a custos baixos. 

No que tange aos riscos, Belezas relembra que, assim como as formas tradicionais de 

financiamento, o crowdfunding não está isento e lista alguns deles: 

A perda dos capitais investidos, a possibilidade de branqueamento de capitais, 

situações de conflitos de interesses entre plataformas e investidores, a descontinuação 

dos serviços das plataformas e as fraudes, entre outros, são alguns dos principais 

riscos. (2017, p. 27). 

Para Lima (2014, p. 28), outros riscos que devem ser mencionados são a perda total de 

recursos investidos, a falta de liquidez, o não pagamento de dividendos e a diluição de 

participação societária. 

Sobre os riscos que envolvem o equity crowdfunding, diz Turan (2015, p. 142):  
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Naturalmente, o equity crowdfunding é decerto mais arriscado do que os métodos 

alternativos de financiamento, como investidores-anjos e capital de investimento, mas 

também é um método inovador de financiamento, como empréstimo (debt-based) 

crowdfunding.15 

1.4 Por que regular o crowdfunding de investimento? 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma entidade autárquica em regime 

especial instituída pela Lei n. 6.385/1976,16 vinculada ao Ministério da Fazenda, com 

personalidade jurídica e patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa 

independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus 

dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. 

Para que esteja em consonância com as expectativas da sociedade e dos entes regulados, 

a CVM pauta sua atividade regulatória de acordo com princípios extraídos sobre o que se deve 

esperar da regulação, qual é seu alcance e suas limitações. Nessa esfera, Rosa (2012, p. 19) 

esclarece que a regulação é sinônimo de intervenção estatal, e seu intuito nada mais é do que a 

criação de incentivos para que se possa configurar o bem-estar social. Assim, a regulação leva 

em conta os seguintes fundamentos: interesse público, confiabilidade, eficiência de mercado, 

competitividade, mercado livre e, por fim, autorregulação. Segundo Rosa (2012, p. 82), a 

regulação se dá por meio de normas jurídicas, de forma que compete à CVM criá-las ou aplicá-

las.  

A Lei n. 6.385/1976, em seu art. 4o, dispõe sobre alguns dos objetivos pretendidos pela 

CVM; o inciso IV trata de “proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do 

mercado” contra possíveis irregularidades e ilegalidades na emissão de valores mobiliários. 

Cumpre ressaltar que a oferta pública de valores mobiliários está sujeita ao regramento 

imposto pelo Estado por meio da CVM. Amaral e Oioli esclarecem: “O que diferencia as ofertas 

e motiva a mobilização de todo aparelho estatal para a regulação e fiscalização daquelas 

chamadas ofertas públicas são sem dúvida seus destinatários. Isto significa dizer que a oferta 

pública é aquela formulada ao público” (2015, p. 144, grifo do original). Sendo assim, dispõe 

o art. 2o, inciso IX da Lei n. 6.385/1976: 

                                                           

15  No original: “Naturally, EC is surely riskier than traditional financing alternatives such as angel 

investments and venture capital and also innovative finance models like debt-based CF”. 

16  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385.htm. Acesso em: 17 nov. 

2018. 
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IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de 

investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm 

do esforço do empreendedor ou de terceiros. (Inciso incluído pela Lei n. 10.303, de 

31.10.2001). 

Ao analisarem os requisitos contidos no inciso mencionado, Neto e Biase (2015, p. 188-

189) concluem que:  

(i) a própria essência do crowdfunding trata-se de investimento coletivo, pois 

consiste em um projeto que parte de pequenos investimentos pulverizados; (ii) o 

investimento coletivo é realizado em um empreendimento comum, que é o 

desenvolvimento de uma startup; (iii) na esfera do equity crowdfunding, as startups 

buscam exclusivamente recursos financeiros em moeda corrente; (iv) ainda no que 

tange ao equity crowdfunding, a participação se dá a fim de se obter lucro; (v) os 

negócios e a gestão da startup investida são designados a terceiros, normalmente os 

fundadores da sociedade, que determinam efetivamente os rumos do investimento; e 

(vi) os investidores assumem riscos do empreendimento. 

Segundo o art. 19 da Lei n. 6.385/1976, “nenhuma emissão pública de valores 

mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão”. Em seguida, o § 3o 

elenca o que caracteriza a emissão pública: 

I – a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou 

anúncios destinados ao público; 

II – a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de empregados, 

agentes ou corretores; 

III – a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou 

com a utilização dos serviços públicos de comunicação. (grifo nosso). 

Apolinário e Gabrich (2017, p. 91) entendem que, nesse caso, a operação de 

crowdfunding se enquadraria como uma oferta pública, uma vez que visa angariar fundos para 

o financiamento de projetos por meio do apelo público, possibilitando, portanto, que uma 

coletividade indistinta de pessoas contribua e que, desse modo, o proponente atinja seu objetivo. 

1.4.1 Audiência Pública n. 6/2016 – prévia à Instrução n. 588 

Consoante com o entendimento da CVM, a audiência pública é caracterizada como 

[...] o mecanismo que acompanha quase todo o processo normativo da CVM. As 

minutas de projetos de normas da CVM, segundo o rito do processo, são colocadas à 

disposição dos interessados, para que eles se manifestem sobre o documento e, de 

forma complementar, podem ser discutidas em seminários e eventos do gênero até 

que, obtido o melhor nível de compreensão e adesão do mercado com relação à 

matéria, a norma possa ser baixada. (CVM, 2014, p. 63). 

A Audiência Pública n. 06/2016, elaborada pela Superintendência de Desenvolvimento 

de Mercado (SDM), dispôs 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 
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Mobiliários e por meio de plataformas eletrônicas de investimento participativo na 

rede mundial de computadores (“investment-based crowdfunding”).17 

O objeto da audiência compreendeu a proposta de regulamentação nos casos em que 

uma ideia, projeto ou negócio é apresentado por meio de um portal na internet como uma 

oportunidade de investimento que gere direito de participação, de parceria ou de remuneração. 

Essa prática conflita diretamente com as atribuições da CVM, conforme art. 2o, inciso IX da 

Lei n. 6.385/1976, uma vez que, ao ofertarem títulos publicamente, é necessário prévio registro 

na CVM. 

Pela Instrução n. 588 da CVM, publicada em 13 de julho de 2017, a oferta pública de 

valores mobiliários foi regulamentada. Com efeito, dispõe o art. 1o: 

Esta Instrução regula a oferta pública de distribuição de valores mobiliários de 

emissão de sociedades empresárias de pequeno porte realizada com dispensa de 

registro por meio de plataforma eletrônica de investimento participativo e tem por fim 

assegurar a proteção dos investidores e possibilitar a captação pública por parte destas 

sociedades.18 

Não são consideradas oferta pública de valores mobiliários e, sendo assim, estão 

dispensadas do registro apenas as plataformas que se destinarem à doação ou a recompensas 

(reward-based crowdfunding), conforme art. 2o, § 1o, incisos I e II. Além disso, a CVM cria 

algumas regras, como a necessidade da empresa de se revestir da forma societária para efetuar 

a captação e prestar informações sobre o destino que será dado aos recursos captados. A 

Instrução n. 588 da CVM é abordada com mais precisão no terceiro capítulo. 

  

                                                           

17  Disponível em: http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2016/sdm0616.html. 

Acesso em: 20 nov. 2018. 

18  Disponível em: http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst588.html. Acesso em: 17 nov. 

2018. 
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2 EXPERIÊNCIAS REGULATÓRIAS SOBRE O CROWDFUNDING 

 

 

Com a finalidade de enriquecer as reflexões a serem empreendidas sobre o 

crowdfunding na realidade brasileira, realiza-se neste capítulo uma abordagem descritiva da 

experiência regulatória sobre a matéria.19 

O presente estudo vai se ater às regulações ocorridas em Portugal e nos Estados Unidos. 

Essa escolha visa confrontar os atos regulatórios dos dois países, uma vez que ambos 

apresentam históricos – sociais e econômicos – distintos. Ademais, cumpre analisar, em 

especial, os motivos pelos quais esses países necessitaram regular o instituto do crowdfunding. 

Belezas (2017, p. 28) considera que 

[...] são diversas as soluções legislativas para a regulação da atividade de 

crowdfunding, nomeadamente: a criação de uma exceção para as atividades 

financeiras desenvolvidas pelas plataformas, a inclusão das plataformas no estatuto 

de algum tipo de intermediário financeiro anteriormente regulado, para a partir daí 

regular as suas especificidades, a regulação de forma autônoma da figura, ou, 

simplesmente, a desconsideração de fenômeno e aplicação da legislação vigente. 

Conforme demonstrado mais adiante, Portugal e Estados Unidos tiveram de legislar 

sobre o assunto, visto que a falta de regulação trazia incerteza jurídica e conflitava diretamente 

com outros preceitos dispostos anteriormente.  

2.1 Breve histórico das diretrizes propostas pela União Europeia 

A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, 

constituída por 28 países da Europa que, em conjunto, abarcam grande parte do continente 

europeu.20 Competem à União Europeia determinados atos jurídicos que constituem o direito 

derivado, pois decorrem de princípios e objetivos consagrados nos tratados. São atos jurídicos: 

tratados, regulamentos, diretivas, decisões, recomendações, pareceres, atos delegados e atos de 

execução. 

                                                           

19  Cabe esclarecer que não se trata de análise comparativa. 

20  Para mais informações, ver: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_p. Acesso 

em: 18 nov. 2018. 
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No que tange ao instituto do crowdfunding, a União Europeia editou uma diretiva cujas 

principais exigências são: 

[...] que os países da UE atinjam um determinado resultado, deixando-os escolher a 

forma de o fazer. Os países da UE têm de adotar medidas para incorporar as diretivas 

no direito nacional (transposição) a fim de atingir os objetivos fixados nas mesmas. 

As autoridades nacionais devem comunicar essas medidas à Comissão Europeia. 

A transposição para o direito nacional deve ser feita no prazo fixado quando da adoção 

da diretiva (geralmente, no prazo de 2 anos).  

Quando um país não transpõe uma diretiva, a Comissão pode dar início a um processo 

por infração.21 

Nota-se, portanto, que fica a cargo de cada país integrante da União Europeia o modo 

como deverá incorporar as diretivas propostas. Desde 2013, a União Europeia vem 

impulsionando mudanças nas áreas de tecnologias inteligentes, sustentáveis e inclusivas, de 

forma que seja possível a criação de mais empregos, construindo áreas de vantagens 

competitivas a fim de reforçar sua competitividade no mercado global. 

Apenas em 2012, o financiamento coletivo – em todas as suas modalidades – captou 

mais de 735 milhões de euros, atraindo assim a atenção do Legislativo europeu. Nesse cenário, 

foi aprovado o Green paper on long term financing of The European economy,22 publicado pela 

Comissão Europeia, em Bruxelas, em 2013. A partir desse relatório, concluiu-se que  

as empresas e os governos devem estar aptos a produzir mais com menos recursos, 

respondendo a nova economia a mudanças sociais e ambientais, facilitando a transição 

                                                           

21  “Tipos de direito europeu: direito primário e direito derivado.” Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_pt. Acesso em: 17 nov. 2018. 

22  O relatório foi instituído em 2013 e visou alcançar autoridades públicas nacionais e 

internacionais, instituições financeiras e possíveis participantes do financiamento em longo prazo. “O 

propósito do relatório é iniciar um amplo debate sobre como consignar as mudanças complexas e 

pressionar mudanças relacionadas ao financiamento em longo prazo na economia europeia. [...]. O 

acompanhamento possível poderá seguir diversas formas: por exemplo, em algumas áreas uma 

abordagem regulatória talvez será necessária, enquanto em outras áreas o papel da União Europeia 

poderá ser encorajar uma coordenação mais forte e promover melhores práticas, ou na forma, ou em um 

acompanhamento específico com os membros do Estado individualmente no contexto semestral 

europeu. No original: “The purpose of this Green Paper is to initiate a broad debate about how to address 

the complex and pressing challenges related to the long-term financing of the European economy. [...] 

Possible follow-up could take several forms: for example, in some areas a regulatory approach may be 

needed, while in other areas the role of the EU level could be in encouraging stronger coordination and 

the promotion of best practices, or in the form of specific follow-up with individual Member States in 

the context of the European semester” (EUROPEAN COMMISSION, 2013, p. 3). 
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para uma economia mais sustentável e elevando a capacidade produtiva e industrial 

da economia.23 (EUROPEAN COMMISSION, 2013, p. 2). 

Além disso, foi reconhecido que a crise financeira afetou diretamente a habilidade do 

setor financeiro europeu para poupar recursos imprescindíveis para investimentos em longo 

prazo. 

A diminuição do papel que os bancos exerciam nas operações de empréstimo abriu uma 

nova possibilidade para outras instituições financeiras ou outros tipos de intermediação para 

financiar os novos tipos de investimento. Entretanto, cumpre ressaltar que as novas instituições 

intermediárias só serão viáveis a partir de uma série de condições a serem seguidas.24 É 

necessário sobretudo um quadro regulatório prudente a fim de evitar possíveis conflitos nos 

determinados quadros jurídicos.  

2.2 A experiência regulatória de Portugal 

Em 27 de março de 2014, em Bruxelas, foi aprovada a “Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 

Regiões”. As discussões presentes nesse relatório giraram em torno do aproveitamento do 

financiamento coletivo na União Europeia. 

O apoio por parte da Comissão Europeia foi sinalizado por meio do relatório 

mencionado e seguiu os seguintes requisitos: instituição de peritos especializados no assunto 

de forma que fornecessem aconselhamento e pareceres à Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM), em Portugal, para que, assim, fosse possível instituir um nível de 

confiabilidade entre seus utilizadores; aumento da sensibilização acerca do tema, o que, no 

entanto, só poderia ser atingido com a divulgação de informações e a contribuição para o 

aperfeiçoamento das normas aplicáveis; e, por fim, acompanhamento da evolução das 

                                                           

23  No original: “They enable companies and governments to produce more with fewer resources, 

responding to new economic, social and environmental challenges, facilitating the transition to a more 

sustainable economy and raising the productive and industrial capacity of the economy”.  

24  O Green paper on long term financing of the European economy propõe que o governo 

incentive tais medidas com políticas fiscais sólidas, sistemas tributários eficientes e um ambiente 

favorável aos negócios a fim de promover a atratividade da economia por meio de investimentos até do 

exterior. No original: “Government policies can support this through sound fiscal policies, efficient tax 

systems and a business-friendly environment that fosters the attractiveness of the economy for 

investment, including from abroad” (EUROPEAN COMMISSION, 2013, p. 2). 
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regulamentações nacionais e organização de workshops acerca do tema. Isso se deu em especial 

para que fosse assegurado o funcionamento adequado do mercado interno, além da avaliação 

da necessidade ou não da intervenção regulamentar. 

Tais limitações vão ao encontro da competência da CMVM, em consonância com o 

estatuto da CMVM instituído pelo Decreto-Lei n. 5/2015, de 8 de janeiro. Em seu art. 4o 

(“Missões e atribuições”), inciso II, configuram atribuições da CMVM: 

a) Regular e supervisionar os mercados de instrumentos financeiros, promovendo a 

proteção dos investidores;  

b) Assegurar a estabilidade dos mercados financeiros, contribuindo para a 

identificação e prevenção do risco sistémico; 

c) Contribuir para o desenvolvimento dos mercados de instrumentos financeiros; 

d) Prestar informação e apoio aos investidores não qualificados; 

e) Coadjuvar o Governo e o respetivo membro responsável pela área das finanças, a 

pedido destes ou por iniciativa própria, na definição das políticas relativas aos 

instrumentos financeiros, respetivos mercados e entidades que nestes intervêm; 

f) Desempenhar as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei. (grifos nossos).25 

Nota-se, portanto, que se trata de instituir não apenas uma nova modalidade de 

financiamento, mas que ela seja instituída respeitando os preceitos fundamentais da CMVM: 

proteção aos investidores; asseguramento da estabilidade do mercado financeiro; prevenção de 

riscos; e prestação de informações. 

Apesar de a União Europeia ter orientado apoio a esse instituto desde 2014, foi em 2015, 

em Portugal, que a lei responsável pela regulação do crowdfunding foi promulgada. O art. 2o 

da Lei n. 102/2015 (Regime Jurídico de Financiamento Colaborativo – RJFC) define o 

financiamento colaborativo como 

[...] o tipo de financiamento de entidades, ou das suas atividades e projetos, através 

do seu registo em plataformas eletrónicas acessíveis através da Internet, a partir das 

quais procedem à angariação de parcelas de investimento provenientes de um ou 

vários investidores individuais.26 

Depreende-se que, para que esteja configurado o financiamento colaborativo, é 

necessário que a plataforma eletrônica esteja registrada no órgão responsável; em Portugal, 

trata-se da CMVM, conforme mencionado.  

São modalidades de financiamento coletivo, conforme o art. 3o da Lei n. 102/2015:  

                                                           

25  Disponível em: https://dre.pt/application/file/a/66108377. Acesso em: 10 nov. 2018. 

26  Disponível em: https://dre.pt/home/-

/dre/70086389/details/maximized?p_auth=HJevB5lJ. Acesso em: 5 nov. 2018. 
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a) O financiamento colaborativo através de donativo, pelo qual a entidade 

financiada recebe um donativo, com ou sem a entrega de uma contrapartida 

não pecuniária;  

b) O financiamento colaborativo com recompensa, pelo qual a entidade 

financiada fica obrigada à prestação do produto ou serviço financiado, em 

contrapartida pelo financiamento obtido;  

c) O financiamento colaborativo de capital, pelo qual a entidade financiada 

remunera o financiamento obtido através de uma participação no respetivo 

capital social, distribuição de dividendos ou partilha de lucros;  

d) O financiamento colaborativo por empréstimo, através do qual a entidade 

financiada remunera o financiamento obtido através do pagamento de juros fixados. 

Todas as modalidades previstas na lei descritas no capítulo anterior em nada se 

diferenciam em seu plano de existência. Na esfera dos sujeitos da relação de financiamento 

colaborativo, destaca-se o papel da plataforma eletrônica, que, segundo Belezas (2017, p. 63), 

embora o RJFC não defina especificamente as plataformas de financiamento 

colaborativo (PFC), refere-se a estas como as ‘plataformas eletrónicas acessíveis 

através da Internet, a partir das quais as entidades beneficiárias procedem à angariação 

de parcelas de investimento provenientes de um ou vários investidores individuais’. 

As plataformas não são pessoas jurídicas, nem são objeto de quaisquer direitos ou 

deveres, sendo representadas em todas as suas relações pelos seus titulares ou 

entidades gestoras. Por isso, devem ser entendidas meramente como meio, ainda que 

virtual, através do qual as partes, após a adesão e o registro, manifestam a vontade de 

negociação e celebração do acordo de financiamento colaborativo. 

No que tange à titularidade atinente à plataforma eletrônica, a Lei n. 102/2015 dispõe, 

em seu art. 4o, que “[...] quaisquer pessoas coletivas ou estabelecimentos individuais de 

responsabilidade limitada” podem ser titulares. Já os deveres e responsabilidades das 

plataformas de financiamento colaborativo estão pautados fundamentalmente em três preceitos, 

de acordo com o art. 5o:  

1 – Constituem deveres das entidades gestoras das plataformas eletrónicas:  

a) Assegurar aos investidores o acesso a informação relativa aos produtos 

colocados através dos respetivos sítios ou portais na Internet;  

b) Assegurar a confidencialidade da informação que receberem dos 

investidores, bem como da informação recebida dos beneficiários do 

investimento que não seja de divulgação pública no quadro dos deveres de 

informação decorrentes da presente lei;  

c) Assegurar o cumprimento das normas da presente lei e da demais 

regulamentação aplicável quanto à prevenção de conflitos de interesses, 

nomeadamente no que respeita à proibição dos seus corpos dirigentes e 
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trabalhadores poderem ter interesses financeiros nas ofertas por si 

disponibilizadas.  

2 – As plataformas de financiamento colaborativo não podem:  

a) Fornecer aconselhamento ou recomendações quanto aos investimentos a 

realizar através dos respetivos sítios ou portais na Internet;  

b) Compensar os seus dirigentes ou trabalhadores pela oferta ou volume de 

vendas de produtos disponibilizados ou referências nos respetivos portais;  

c) Gerir fundos de investimento ou deter valores mobiliários. 

Ainda de acordo com o art. 5o, são informadas as vedações impostas às plataformas 

eletrônicas. A primeira delas consiste na proibição de qualquer tipo de aconselhamento aos 

investidores de modo que os influenciem na compra ou no investimento de determinado 

produto. É também vedado que haja compensação a seus dirigentes ou trabalhadores pela oferta 

ou volume de vendas de produtos disponibilizados ou referências nos respectivos portais. Por 

fim, não é permitida às plataformas a gestão dos fundos de investimento ou a detenção de 

valores mobiliários. 

Apesar de a lei não trazer uma definição expressa de quem pode ser considerado 

investidor, é necessário que este esteja ciente das condições do negócio, assim como de seus 

possíveis riscos, conforme o art. 8o da Lei n. 102/2015 (“Conhecimento das condições”). Além 

disso, é preciso que os investidores compreendam as relações que são estabelecidas com a 

plataforma e também com o beneficiário. 

Em virtude dessa omissão sobre a caracterização do investidor no RJFC, Belezas (2017, 

p. 69) aponta que os investidores não estão sujeitos a nenhum tipo de registro nas plataformas. 

Em razão disso, poderão insurgir determinados conflitos e possíveis fraudes, uma vez que a 

figura do investidor não foi adequadamente delineada. Caberá, portanto, à plataforma a 

prevenção do possível conflito de interesses, conforme disposição no art. 11 da Lei n. 102/2015: 

1 – As plataformas devem organizar-se por forma a identificar possíveis conflitos de 

interesses e atuar de modo a evitar ou reduzir ao mínimo o risco da sua ocorrência, 

não podendo os seus titulares, dirigentes, trabalhadores ou outros prestadores de 

serviços com intervenção direta na atividade de financiamento colaborativo possuir 

interesses contrapostos aos beneficiários ou investidores.  

2 – Em situação de conflito de interesses, as plataformas devem atuar por forma a 

assegurar aos investidores e aos beneficiários um tratamento transparente e equitativo. 

Verifica-se que a responsabilidade para dirimir quaisquer conflitos entre investidores e 

beneficiários foi atribuída à própria plataforma. Para Belezas (2017, p. 69), em conformidade 
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com o Regulamento n. 1/2016 da CMVM,27 em seu art. 10, n. 1, alínea f, caberá às entidades 

gestoras da plataforma a adoção de medidas adequadas e eficazes que sejam capazes de regular 

os sistemas e os procedimentos de segurança e autenticação. 

Quando a oferta se tratar exclusivamente das modalidades de financiamento 

colaborativo de doação ou de recompensa, a Lei n. 102/2015 prevê a necessidade de 

comunicação do início da atividade à direção-geral do consumidor, tornando, desse modo, 

desnecessária a presença da CMVM nessa relação (art. 12).28 

As ofertas dentro dessa modalidade não poderão exceder dez vezes o valor global da 

atividade a ser financiada. Além disso, cada oferta só poderá ser disponibilizada em apenas uma 

única plataforma. 

Já nas modalidades de financiamento colaborativo por empréstimo ou de investimento, 

constitui requisito imprescindível o registro prévio das entidades gestoras perante a CMVM, 

conforme o art. 15.29 Tal registro se faz necessário na medida em que é preciso que a CMVM 

realize o acompanhamento para fins regulatórios e de supervisão das plataformas dedicadas a 

esse fim. 

                                                           

27  Disponível em: 

http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg2016_1.aspx. Acesso 

em: 18 nov. 2018. 

28  Art. 12 – “Titularidade e registo: 1 – As plataformas de financiamento colaborativo através de 

donativo ou recompensa devem comunicar previamente o início da sua atividade à Direção-Geral do 

Consumidor. 2 – O procedimento de comunicação prévia realiza-se por via desmaterializada, não 

importando o pagamento de taxas administrativas, e é definido em portaria do membro do Governo 

responsável pela área da defesa do consumidor, que deve identificar os elementos a comunicar e aprovar 

os modelos simplificados de transmissão pela Internet”. 

29  Art. 15 – “Titularidade e registo: 1 – O acesso à atividade de intermediação de financiamento 

colaborativo de capital ou por empréstimo é realizado mediante registo prévio das entidades gestoras 

das plataformas eletrónicas junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sendo esta 

entidade responsável pela regulação e supervisão da sua atividade. 2 – O registo na CMVM tem como 

função assegurar o controlo dos requisitos para o exercício da atividade pelas plataformas de 

financiamento colaborativo e permitir a organização da supervisão, bem como assegurar o controlo da 

idoneidade da gestão dos operadores da plataforma. 3 – O procedimento de registo é definido em 

regulamento pela CMVM, que deve identificar os requisitos de acesso e causas de indeferimento, 

assentes, nomeadamente, na demonstração da idoneidade dos titulares das plataformas, prazos, regime 

de suspensão e cancelamento do registo e demais formalidades, devendo privilegiar a transmissão 

eletrónica de dados”. 

http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Pages/Reg2016_1.aspx
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Os beneficiários devem manter uma relação de transparência perante as plataformas, 

informando possíveis riscos, a fim de garantir o cumprimento das obrigações fiscais e 

contributivas, segundo o art. 17.30 

Quando se trata de crowdfunding de empréstimo ou de investimento, há limite de 

angariação, porém não é necessário que corresponda ao valor da atividade global a ser 

financiada, conforme o art. 18.31 Seguindo o mesmo preceito das modalidades de financiamento 

colaborativo de doação ou recompensa, a oferta somente poderá ser disponibilizada em uma 

única plataforma, devendo obedecer às seguintes disposições, segundo o art. 19 transcrito a 

seguir: 

1 – Os beneficiários do financiamento colaborativo devem comunicar às plataformas, 

para informação aos investidores, em relação a cada oferta, em termos padronizados 

a definir por regulamento da CMVM: 

a) A descrição da atividade ou produto a financiar, e os fins do financiamento a 

angariar;  

b) O montante e o prazo para a angariação;  

c) O preço dos valores de cada unidade a subscrever ou a forma de determinação desse 

preço;  

d) Outros elementos definidos em regulamento da CMVM em relação ao 

financiamento colaborativo de capital ou por empréstimo. 

Belezas (2017, p. 80) salienta que a forma como as diretrizes estão elencadas para a 

oferta configura uma simplificação para esse corolário. Os investidores, no entanto, estão 

sujeitos a um limite máximo de investimento anual tanto no crowdfunding de capital quanto no 

de empréstimo, qual seja, 1 milhão de euros por atividade ou produto, em um período de 12 

                                                           

30  Art. 17 – “Obrigações de informação: 1 – Os beneficiários do financiamento colaborativo de 

capital ou por empréstimo devem ainda comunicar às plataformas, para efeitos de informação aos 

investidores e à CMVM: a) Toda a informação financeira relevante sobre a entidade beneficiária, sobre 

o cumprimento das respetivas obrigações fiscais e contributivas e sobre a respetiva estrutura de capital; 

b) Toda a informação relevante sobre os projetos a financiar, incluindo os riscos associados, adequada 

e proporcional ao montante de financiamento a angariar, de forma a assegurar o caráter informado da 

opção de investimento. 2 – Os beneficiários do financiamento colaborativo de capital ou por empréstimo 

devem ainda remeter anualmente à CMVM e às plataformas com as quais mantêm uma relação no 

quadro da presente lei, de forma a estarem disponíveis para consulta junto dos investidores, os respetivos 

relatórios de atividade. 3 – A CMVM pode determinar por regulamento outros elementos a transmitir 

para os efeitos previstos nos números anteriores”. 

31  Art. 18 – “Características da oferta: 1 – Cada oferta disponibilizada através das plataformas de 

financiamento colaborativo está sujeita a um limite máximo de angariação, que não tem de corresponder 

ao valor global da atividade a financiar. 2 – A CMVM define, por regulamento, o limite máximo referido 

no número anterior em relação ao financiamento colaborativo de capital e por empréstimo. 3 – Cada 

oferta apenas pode ser disponibilizada numa única plataforma de financiamento colaborativo”. 
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meses, por meio de uma única oferta ou do valor total das ofertas. O autor indica ainda que, 

“após a publicação do RJFC, manteve-se praticamente inalterado com relação ao regime 

anterior, com exceção para a fixação de novos limites à angariação” (BELEZAS, 2017, p. 104). 

Além disso, para Belezas, os pequenos e médios empresários não conseguirão acesso pleno a 

essa forma de financiamento. Isso ocorre por causa das restrições impostas ao nível das ofertas 

de financiamento colaborativo de capital por meio de participações sociais. 

2.3 A experiência regulatória dos Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, a ideia de crowdfunding se disseminou muito antes de em outros 

países.32 A prática difundida era essencialmente do crowdfunding de doação, uma vez que as 

pessoas não vislumbravam outras possibilidades acerca do instituto. 

Relembrando o início dessa tendência, Neto e Biase (2015, p. 181) assinalam: 

No começo da utilização desse método de financiamento, não havia plataformas 

especializadas na realização de crowdfundings, sendo a publicidade do projeto 

realizada por meio de websites próprios, redes sociais ou até e-mails enviados para 

interessados. Como era de se esperar, com a disseminação da prática, diversas 

plataformas foram surgindo, tendo como objetivo, além de concentrar as ofertas de 

produtos com demanda de financiamento em um só lugar, também intermediar o 

próprio processo de transferência de recursos, muitas vezes retendo o percentual das 

contribuições a título de taxa operacional. 

Segundo Catarino (2017, p. 21), a tradição norte-americana pautada pelo mecenato e de 

assunções de funções culturais tornou usuais outras modalidades de crowdfunding. 

Moutinho e Leite (2013, p. 8) apontam que as plataformas de crowdfunding cresceram 

em um ritmo exponencial. Nos Estados Unidos, foram precisos menos de cinco anos para que 

as plataformas atingissem o valor de US$ 1 bilhão. 

Sobre o ano de 2008, considerado crucial para a solidificação do instituto, e por se tratar 

do cenário das eleições estadunidenses, esclarece Catarino (2018, p. 21): 

A situação económica e política pós-2008 determinou o reconhecimento das suas 

claras vantagens (houve diversas iniciativas por congressistas, quer do Senado quer 

da Câmara dos Representantes, tendentes à sua regulação), com impulso presidencial 

(a campanha de Barack Obama baseara-se sobremaneira em redes sociais e na sua 

participação), que levariam à aprovação da primeira regulação do crowdinvestment 

pelo denominado JOBS Act. 

                                                           

32  Tem-se que a disseminação do crowdfunding nos Estados Unidos foi impulsionada sobretudo 

pela campanha eleitoral de 2008 do candidato à presidência Barack Obama, conforme tratado no 

capítulo 1.  
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Assim como ocorreu na União Europeia, foi necessário que o Legislativo interviesse. 

Sendo assim, em 2011, houve uma proposta do Senado americano, conhecida como 

“Entrepreneur access to capital act”, apresentada pelo representante republicano da Carolina do 

Norte, Traick McHenry. A proposta era baseada, essencialmente, no entendimento do 

crowdfunding e em possíveis soluções para a capitalização das pequenas e médias empresas. 

No ano seguinte, em 2012, o então presidente Barack Obama assinou o termo que ficou 

conhecido como Jobs Act (Jumpstart Our Business Startups Act), com o claro intuito de 

fornecer mais proteção ao investidor. Entretanto, a lei esbarrava em outros dispositivos 

anteriores, como o Securities Act.33 

Para Catarino (2017, p. 28), quando ocorre o surgimento de um novo fenômeno que 

conflita diretamente com dispositivos legais em sentido contrário, verifica-se o denominado 

regulatory gap, ou seja, a existência de uma atividade privada que deve ser continuada em 

virtude do grande interesse e do impacto público, mas que precisa ser regulada. 

Nesse sentido, o Jobs Act criou exceções à Securities Act. Segundo apontamentos de 

Coelho (2016), foi preciso que determinadas regras se afrouxassem para que a incidência do 

crowdfunding fosse de fato considerada investimento, sendo necessário que 

(i) o valor total vendido a todos os investidores por um único ato não excedesse US$ 

1 milhão num único ano e (ii) o valor total do investimento do apoiador não excedesse 

o que for maior entre US$ 2.000,00 e 5% da sua renda líquida, se ela for inferior a 

US$ 100.000,00 anuais; ou 10% de sua renda líquida, desde que não exceda US$ 

100.000,00 anuais. (COELHO, 2016, p. 48). 

                                                           

33  O Securities Act foi posto em prática, nos Estados Unidos, em 1933, como uma forma de intervenção 

direta do Estado na economia. Rosa (2012, p. 32) esclarece que a finalidade precípua era a regulação de circulação 

de valores mobiliários, conhecidos como securities. Em 1934, originou-se, portanto, a Securities and Exchange 

Commission (SEC), entidade responsável pela fiscalização e pelo cumprimento das normas regulatórias, tendo 

inspirado o surgimento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil. A SEC deve agir próxima ao 

mercado, atuando de forma conjunta. Além disso, conforme elucida Rosa (2012, p. 33), “sua missão, portanto, é a 

de proteger os investidores, mantendo justo, ordenado e eficiente o mercado, facilitando o acesso à informação. 

Trata-se de um órgão especializado, que age na elaboração de normas e garante a eficiência e transparência no 

mercado. Afora os programas relativos à transparência e aplicação de normas da Comissão, a agência também 

regula o mercado de valores mobiliários, com o fim de prevenir a ocorrência de transações não equitativas e 

também remover obstáculos para o seu desenvolvimento. Ademais, a SEC também regula corretoras e 

distribuidoras de valores mobiliários, gestores de investimento, sociedades de investimento (investment 

companies) e public utility holding companies”. 
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Além disso, de acordo com Belezas (2017, p. 31), o Jobs Act trouxe a definição de 

brokers34 (semelhantes aos intermediários financeiros) e dos funding portals como agentes 

intermediários. Trouxe ainda a limitação dos valores angariados.35 

As plataformas devem proceder ao registro perante a SEC,36 uma vez que as captações 

devem ser intermediadas por uma única plataforma. Além disso, após proceder a esse registro, 

                                                           

34  Os brokers, por sua vez, podem prestar consultoria, formular recomendações, fazer angariações 

e reter valores mobiliários. Já o portal é meramente um intermediário, pois serve apenas de comunicação 

entre as partes, conforme ilustra Catarino (2018, p. 35). 

35  Jobs Act, title III (“Crowdfunding”), sec. 302 (“Crowdfunding exemption”) – “Transações que 

envolvam a oferta ou a venda de valores mobiliários por um emissor (incluindo todas as entidades 

controladas por ou sob controle comum com um emissor), desde que (a) o montante agregado vendido 

a todos os investidores, incluindo qualquer quantia vendida com base na isenção prevista neste parágrafo 

durante o período de 12 meses contados da data da transação, não ultrapasse o valor de 1 milhão de 

dólares; (b) o montante agregado vendido a qualquer investidor por um emitente, incluindo qualquer 

quantia vendida com base na exceção contida neste parágrafo, durante o período de 12 meses contados 

da data da transação, não deve exceder: (i) a quantia de 2 mil dólares ou 5% do rendimento anual ou 

patrimônio líquido desse investidor, conforme aplicável, se o rendimento anual ou patrimônio líquido 

for inferior a US$ 100 mil; e (ii) 10% do rendimento anual ou patrimônio líquido, conforme aplicável, 

não deve exceder o valor máximo de US$ 100 mil, se o rendimento anual ou o patrimônio líquido do 

investidor for igual ou superior a US$ 100 mil. (c) A transação é realizada por intermédio de um corretor 

ou portal de financiamento que atenda com os requisitos da seção 4 (b)”. No original: “[…] transactions 

involving the offer or sale of securities by an issuer (including all entities controlled by or under common 

control with the issuer), provided that— (A) the aggregate amount sold to all investors by the issuer, 

including any amount sold in reliance on the exemption provided under this paragraph during the 12-

month period preceding the date of such transaction, is not more than $1,000,000; (B) the aggregate 

amount sold to any investor by an issuer, including any amount sold in reliance on the exemption 

provided under this paragraph during the 12- month period preceding the date of such transaction, does 

not exceed— (i) the greater of $2,000 or 5 percent of the annual income or net worth of such investor, 

as applicable, if either the annual income or the net worth of the investor is less than $100,000; and (ii) 

10 percent of the annual income or net worth of such investor, as applicable, not to exceed a maximum 

aggregate amount sold of $100,000, if either the annual income or net worth of the investor is equal to 

or more than $100,000; (C) the transaction is conducted through a broker or funding portal that complies 

with the requirements of section 4A(a); and (D) the issuer complies with the requirements of section 

4A(b)”. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20130917152529/http://www.milkeninstitute.org/pdf/crowdfunding12082

7.pdf. Acesso em: 18 nov. 2018. 

36  “(a) Requerimentos aos intermediários – A pessoa que for intermediária numa transação que 

envolva a venda ou oferta de valores mobiliários por conta de terceiros nos termos da seção 4 (6) devem 

– (1) registrar-se na Comissão como – (A) broker; ou (B) plataforma eletrônica (conforme definido na 

seção 3 (a) (80) da SEC de 1934); (2) registrar-se com qualquer organização de autorregulação aplicável 

(conforme definido na seção 3 (a) 26 da SEC de 1934). No original: “(a) REQUIREMENTS ON 
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é imprescindível que a plataforma seja membro de uma associação profissional (Financial 

Industry Regulatory Authority – Finra). 

Belezas (2017) ressalta também a obrigatoriedade das plataformas de fornecerem aos 

potenciais investidores, em momento anterior ao fechamento do negócio, um questionário para 

a comprovação da compreensão dos riscos associados aos investimentos. 

As projeções de arrecadação são significativas. Nessa conjuntura, Lima (2014, p. 31) 

elucida que 

criar normas que balanceiem, na medida certa, segurança e inovação é o principal 

desafio dos reguladores na regulação do crowdfunding. Em tempos de economia 

fragilizada, estimular o financiamento coletivo significa injetar dinheiro em empresas 

que podem gerar trabalho e renda, com grande potencial de crescimento. Segundo o 

relatório do Banco Mundial, os prognósticos sobre o volume de recursos que será 

arrecadado por esse mercado nos próximos anos deve ficar entre US$ 3,98 bilhões a 

US$ 300 bilhões. 

Saldanha (2015, p. 44) elenca que, considerada a popularidade que o equity 

crowdfunding alcançou nos Estados Unidos, foi necessário que a SEC pusesse em vigor, em 

maio de 2015, uma norma que permitisse a participação de investidores não qualificados,37 

além de que ampliasse o volume de emissão das empresas para até US$ 50 milhões por ano.  

Conforme ressalta Coelho (2016, p. 51), o fato de o instituto do crowfunding ter sido 

regulamentado não elimina totalmente a falha de capital. No entanto, dada a viabilidade do 

crowdfunding, é possível que esse instituto se adapte não somente às necessidades atuais do 

mercado mas também às de seus investidores, das empresas e das novas ideias. 

 

  

                                                           

INTERMEDIARIES.—A person acting as an intermediary in a transaction involving the offer or sale 

of securities for the account of others pursuant to section 4(6) shall— (1) register with the Commission 

as— (A) a broker; or (B) a funding portal (as defined in section 3(a)(80) of the Securities Exchange Act 

of 1934); (2) register with any applicable self-regulatory organization (as defined in section 3(a)(26) of 

the Securities Exchange Act of 1934)”. Jobs Act, title III, sec. 4a – Requirements with respect to certain 

small transactions. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20130917152529/http://www.milkeninstitute.org/pdf/crowdfunding12082

7.pdf. Acesso em: 18 nov. 2018. 

37  Depreende-se por investidor qualificado aquele que possui US$ 200 mil em renda anual ou patrimônio 

de US$ 1 milhão. 
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3 A INSTRUÇÃO N. 588 DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

 

 

Conforme apresentado no primeiro capítulo, o órgão responsável pela regulamentação 

do instituto do crowdfunding no Brasil é a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A 

Instrução n. 588, de 13 de julho de 2017,38 dispõe essencialmente sobre a “oferta pública de 

distribuição de valores mobiliários de emissão de sociedades empresárias de pequeno porte 

realizada com dispensa de registro por meio de plataforma eletrônica de investimento 

participativo [...]”. Além disso, conforme preceito contido no art. 1o da referida instrução, tal 

medida visa à proteção dos investidores para que, dessa forma, possa ocorrer a captação pública 

por parte das sociedades. 

Cumpre ressaltar, de acordo com o § 2o do art. 1o, que a instrução “não regula atividade 

de empréstimos concedidos por pessoas físicas a pessoas físicas ou jurídicas por meio da rede 

mundial de computadores, programa, aplicativo ou meio eletrônico, que não envolva a emissão 

de valores mobiliários”. 

3.1 Definições  

A Instrução n. 588 elenca determinadas definições acerca do instituto do crowdfunding, 

além das disposições sobre plataformas eletrônicas, sociedade empresária de pequeno porte, 

renda bruta anual, sindicato de investimento participativo e investidor líder. 

O inciso I do art. 2o traz o conceito de crowdfunding de investimento. Trata-se da 

captação de recursos por meio de oferta pública de distribuição de valores mobiliários 

dispensada de registro, realizada por emissores considerados sociedades empresárias 

de pequeno porte nos termos desta Instrução, e distribuída exclusivamente por meio 

de plataforma eletrônica de investimento participativo, sendo os destinatários da 

oferta uma pluralidade de investidores que fornecem financiamento nos limites 

previstos nesta Instrução. (grifo nosso). 

Verifica-se, de acordo com os ditames desse artigo, que poderá ocorrer a dispensa de 

registro na CVM quando os emissores forem sociedades empresárias de pequeno porte nos 

termos definidos pela própria instrução. Além disso, a distribuição deve realizar-se pelas 

                                                           

38  Todas as citações da Instrução n. 588 transcritas ao longo desta seção foram retiradas do site 

da CVM disponível em: 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/500/inst588.pdf. Acesso em: 20 

nov. 2018.  
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plataformas eletrônicas de investimento participativo que sejam destinadas a uma pluralidade 

de investidores. Estes, entretanto, têm um limite de financiamento, o qual também será definido 

pela Instrução n. 588. 

A plataforma eletrônica é abordada no inciso II do art. 2o.39 Trata-se de pessoa jurídica 

regularmente constituída no Brasil. Faz-se necessário que a plataforma proceda ao registro na 

CVM, de forma que possa ser concedida autorização para o exercício de suas atividades. A 

atuação da plataforma eletrônica abrange a distribuição de ofertas públicas de valores 

mobiliários de emissão de sociedades empresárias de pequeno porte, as quais são dispensadas 

de registro e cuja atividade ocorra pela rede mundial de computadores ou quaisquer outros 

meios eletrônicos.  

A definição de sociedade empresária de pequeno porte está elencada no inciso III do art. 

2o: 

[...] sociedade empresária constituída no Brasil e registrada no registro público 

competente, com receita bruta anual de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 

apurada no exercício social encerrado no ano anterior à oferta e que não seja 

registrada como emissor de valores mobiliários na CVM; (grifo nosso). 

São necessários, portanto, quatro requisitos para que seja configurada a sociedade 

empresária de pequeno porte: 1) que a sociedade empresária seja constituída no Brasil; 2) que 

proceda ao registro competente; 3) que a receita bruta não ultrapasse o valor global de R$ 10 

milhões apurados no ano anterior referente à oferta; e, por fim, 4) que a sociedade não esteja 

registrada como emissora de valores mobiliários na CVM. 

O conceito de renda bruta anual, tratado no inciso IV do art. 2o, abrange a  

soma dos rendimentos recebidos pelo investidor durante o ano-calendário e constantes 

da sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, incluindo os rendimentos 

tributáveis, isentos e não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeitos 

à tributação definitiva. 

                                                           

39  Art. 2o – “II – plataforma eletrônica de investimento participativo (“plataforma”): pessoa 

jurídica regularmente constituída no Brasil e registrada na CVM com autorização para exercer 

profissionalmente a atividade de distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão de 

sociedades empresárias de pequeno porte, realizadas com dispensa de registro conforme esta Instrução, 

exclusivamente por meio de página na rede mundial de computadores, programa, aplicativo ou meio 

eletrônico que forneça um ambiente virtual de encontro entre investidores e emissores”. 
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A Instrução n. 588 traz a definição de sindicato de investimento participativo.40 Por meio 

do sindicato, um grupo de investidores está vinculado a um investidor líder. Eles se reúnem 

com o intuito de realizar investimentos em sociedades empresárias de pequeno porte. É 

facultada ao sindicato a constituição de um veículo de investimento para que seja possível 

participar das ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, realizadas com dispensa 

de registro. 

O investidor líder, por sua vez, pode ser “pessoa natural ou jurídica com comprovada 

experiência de investimento nos termos do art. 35, § 2o e autorizada a liderar sindicato de 

investimento participativo” (Instrução n. 588, art. 2o, inciso VI). Segundo o art. 35, 

é admitida a participação de investidor líder nas ofertas públicas dispensadas de 

registro nos termos desta Instrução, com vistas a reduzir a assimetria informacional 

entre emissores e investidores. 

[...] 

§ 2o O investidor líder deve divulgar sua experiência prévia na liderança de rodadas 

de investimento ou com a realização de investimentos pessoais em sociedades 

empresárias de pequeno porte, incluindo o percentual de sua participação e os 

resultados auferidos. 

 Após a verificação desses requisitos, o investidor líder poderá receber autorização para 

liderar o sindicato de investimento participativo. 

Determinadas modalidades de crowdfunding não serão consideradas oferta pública de 

emissão de valores mobiliários, segundo o § 1o do art. 2o. Essas modalidades são: doação, 

recompensa ou quando o retorno do capital se der por meio de bens e serviços.41 

 Quando a sociedade não tiver operado durante os 12 meses do exercício social encerrado 

no ano anterior ao da oferta, o limite de que trata o inciso III do art. 2o será proporcional ao 

número de meses que efetivamente a empresa tiver operado.42 

                                                           

40  Art. 2o – “V – sindicato de investimento participativo (“sindicato”): grupo de investidores 

vinculados a um investidor líder (“investidores apoiadores”) e reunido com a finalidade de realizar 

investimentos em sociedades empresárias de pequeno porte, sendo facultativa a constituição de um 

veículo de investimento para participar das ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários 

realizadas com dispensa de registro nos termos desta Instrução”. 

41  Art. 2o, § 1o – “Não se considera como oferta pública de valores mobiliários o financiamento 

captado por meio de páginas na rede mundial de computadores, programa, aplicativo ou meio eletrônico, 

quando se tratar de doação, ou quando o retorno do capital recebido se der por meio de: I – brindes e 

recompensas; ou II – bens e serviços”. 

42  Art. 2o, § 2o – “Na hipótese de sociedades empresárias que não tenham operado 12 (doze) meses 

no exercício social encerrado no ano anterior à oferta, o limite de que trata o inciso III do caput será 
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 Nas hipóteses de extinção da sociedade empresária que tenha realizado ofertas com 

dispensa de registro,43 de acordo com os termos da Instrução n. 588, e que a atividade seja 

continuada por qualquer sócio remanescente,44 sob a mesma ou outra razão social ou sob 

empresa de responsabilidade limitada, o sucessor será considerado a mesma sociedade 

empresária. 

Ao serem utilizados veículos de investimentos para estruturação do sindicato de 

investimento, não há que se falar em alteração de limites, direitos e deveres estabelecidos pela 

instrução que estejam relacionados: “I – à sociedade empresária de pequeno porte; II – à 

plataforma eletrônica de investimento participativo; e III – ao investidor”, conforme o § 5o do 

art. 2o. 

Para a devida aplicação do § 5o, o § 6o do art. 2o diz que é preciso considerar “como se 

cada investidor que aplica recursos por meio de sindicato estivesse investindo individualmente 

por meio da plataforma na sociedade empresária de pequeno porte”. 

Além disso, ao serem utilizados os veículos de investimento para a estruturação do 

sindicato de investimento participativo, as sociedades empresárias de pequeno porte não estarão 

afastadas da condição de emissoras das ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários 

(art. 2o, § 7o). 

3.2 A oferta pública de distribuição de valores mobiliários 

                                                           

proporcional ao número de meses em que a sociedade empresária houver exercido atividade, 

desconsideradas as frações de meses”. 

43  Art. 2o, § 4o – “Para fins de apuração dos limites dispostos nesta Instrução, na hipótese de 

extinção de sociedade empresária que tenha realizado ofertas dispensadas de registro nos termos desta 

Instrução, e que a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, 

sob a mesma ou outra razão social, ou sob empresa individual de responsabilidade limitada, o sucessor 

será considerado como a mesma sociedade empresária de pequeno porte”. 

44  De acordo com o inciso II do art. 1.033 do Código Civil Brasileiro de 2002, a sociedade será 

dissolvida quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. 

Entretanto, dispõe o parágrafo único do artigo mencionado: “Não se aplica o disposto no inciso IV caso 

o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua 

titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da 

sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, 

observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código”. 
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Conforme explicitado nos parágrafos anteriores, a oferta pública de distribuição de 

valores mobiliários de emissão de sociedade empresária de pequeno porte ficará dispensada de 

registro desde que siga os seguintes preceitos, dispostos no art. 3o da Instrução n. 588: 

I – existência de valor alvo máximo de captação não superior a R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais), e de prazo de captação não superior a 180 (cento e oitenta) dias, que 

devem ser definidos antes do início da oferta;  

II – a oferta deve seguir os procedimentos descritos no art. 5o desta Instrução;  

III – deve ser garantido ao investidor um período de desistência de, no mínimo, 7 

(sete) dias contados a partir da confirmação do investimento, sendo a desistência por 

parte do investidor isenta de multas ou penalidades quando solicitada antes do 

encerramento deste período;  

IV – o emissor deve ser sociedade empresária de pequeno porte nos termos desta 

Instrução; e  

V – os recursos captados pela sociedade empresária de pequeno porte não podem ser 

utilizados para:  

a) fusão, incorporação, incorporação de ações e aquisição de participação em outras 

sociedades;  

b) aquisição de títulos, conversíveis ou não, e valores mobiliários de emissão de outras 

sociedades; ou  

c) concessão de crédito a outras sociedades. 

Nota-se, por conseguinte, que os incisos supramencionados trazem não apenas 

limitações como também vedações. No que tange às limitações, a captação não pode ultrapassar 

o valor de R$ 5 milhões pelo prazo máximo de 180 dias. O investidor tem um período de 

desistência de no mínimo sete dias e, dentro desse período, não estará sujeito a multas nem a 

quaisquer outros tipos de penalidade.  

Como consta do art. 2o, incisos I e II, e reforçado pelo inciso IV do art. 3o da Instrução 

n. 588, o emissor deve ser sociedade empresária de pequeno porte. No que se refere às 

limitações, especifica-se que os recursos captados pela sociedade empresária de pequeno porte 

não poderão ser utilizados para fusões e incorporações, aquisição de título e concessão de 

crédito a outras sociedades. 

Tais condições devem ser observadas especialmente pela plataforma durante a 

realização de cada oferta, de acordo com § 1o do art. 3o.45 

                                                           

45  Art. 3o, § 1o – “As condições estabelecidas neste artigo devem ser verificadas pela plataforma 

na realização de cada oferta”. 
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A confirmação de investimento,46 trazida pelo inciso III do art. 3o, corresponde a uma 

ação do investidor, na qual ele se compromete a participar da oferta tanto por meio da 

transferência de recursos quanto pela assinatura em um contrato de investimento. 

Não será admitida a “realização de nova oferta com dispensa de registro pela mesma 

sociedade empresária de pequeno porte, por meio da mesma ou de outra plataforma, dentro do 

prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de encerramento da oferta anterior que tenha 

logrado êxito” (Instrução n. 588, art. 3o, § 4o). 

Quando a sociedade empresária de pequeno porte já tiver utilizado da dispensa de 

registro, não poderá realizar nova oferta caso esteja inadimplente com as informações 

requisitadas após a realização da oferta.47 

Há um limite que deve ser seguido pelo investidor48 quando se tratar de ofertas com 

dispensa de registro, sendo esse limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ano-calendário. As 

exceções limite dizem respeito a investidor: 

I – líder, nos termos do art. 2o, VI;  

II – qualificado, nos termos de regulamentação específica que dispõe sobre o dever de 

verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente; ou 

III – cuja renda bruta anual ou o montante de investimentos financeiros 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. (Instrução n. 588, art. 4o). 

Para que essas limitações logrem êxito, é necessário que a plataforma faça a checagem 

desses requisitos. O parágrafo único do art. 4o49 estabelece que a plataforma deve verificar a 

                                                           

46  Art. 3o, § 2o – “A confirmação de investimento a que se refere o inciso III corresponde a uma 

ação do investidor, em que ele se compromete firmemente a participar da oferta, por meio da: I – 

transferência de recursos; ou II – assinatura do contrato de investimento”. 

47  Art. 3o, § 5o – “A sociedade empresária de pequeno porte que já tenha previamente utilizado 

dispensa de registro de oferta pública nos termos desta Instrução fica impedida de realizar nova oferta 

se estiver inadimplente em relação à prestação de informações contínuas após a realização da oferta, 

conforme seção 5 do Anexo 8”. 

48  Art. 4o – “O montante total 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 [...]”. 

49  Art. 4o, parágrafo único – “Para fins do cumprimento do limite estabelecido neste artigo, a 

plataforma deve: 

 I – verificar o montante aplicado pelo investidor em ofertas conduzidas no seu ambiente;  
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quantia aplicada pelo investidor, além de, nas hipóteses dos incisos II e III, obter uma 

declaração do investidor que ateste seu conhecimento pleno das condições exigidas naqueles 

incisos. 

Ademais, a plataforma deve verificar com o investidor se ele realizou outros 

investimentos que não devem ultrapassar o valor de R$ 10 mil ou, no caso dos investidores 

mencionados no inciso III do art. 4o, 10% da renda bruta anual ou do investimento financeiro. 

Cabe ainda à plataforma eletrônica ser registrada na CVM nos ditames do art. 5o, além 

de observar os seguintes requisitos: 

I – todos os investidores devem firmar termo de adesão e ciência de risco, nos termos 

do art. 19, IV;  

II – para cada oferta em andamento, a plataforma deve manter, nos termos do art. 18, 

uma página na rede mundial de computadores, nos programas, aplicativos ou outros 

meios eletrônicos disponibilizados, informando o montante total correspondente ao 

investimento confirmado, de modo que seja possível comparar diariamente este valor 

com os valores alvo mínimo e máximo de captação;  

III – é admitida a distribuição parcial, com o estabelecimento de valores alvo mínimo 

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

2/3 (dois terços) do valor alvo máximo;  

IV – na hipótese de sucesso da oferta, a plataforma deve divulgar o seu encerramento 

em sua página na rede mundial de computadores, sem restrições de acesso, utilizando 

para tal o modelo constante do Anexo 5-IV a esta Instrução; e 

V – em até 5 (cinco) dias úteis após a data do encerramento da oferta, a plataforma 

deve tomar as providências necessárias para que seja realizada a transferência do 

montante final investido para:  

a) a sociedade empresária de pequeno porte, na hipótese do montante final investido 

nos termos desta Instrução atingir o valor alvo mínimo de captação; ou  

b) os investidores, na hipótese do montante final investido nos termos desta Instrução 

não atingir o valor alvo mínimo de captação. (Instrução n. 588, art. 4o). 

Torna-se imprescindível, segundo o inciso I do art. 5o, que os investidores tenham 

ciência dos riscos que envolvem o negócio. É o que se depreende também do art. 19, inciso IV, 

da Instrução n. 588: 

IV – obter do investidor, previamente à confirmação do investimento, a assinatura de 

termo de ciência de risco, declarando que teve acesso às informações essenciais da 

oferta pública, em especial aos alertas de risco, e que está ciente:  

a) da possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do 

insucesso da sociedade empresária de pequeno porte;  

b) quando aplicável, do risco advindo da aquisição ou da conversão dos valores 

mobiliários de que é titular em participação em sociedades empresárias de pequeno 

                                                           

 II – nas hipóteses dos incisos II e III do caput, obter declaração do investidor atestando seu enquadramento 

nas condições exigidas naqueles incisos, conforme modelos constantes, respectivamente, dos Anexos 4-A e 4-B a 

esta Instrução; e III – obter declaração do investidor atestando que, quando somado a outros valores previamente 

investidos no ano-calendário em ofertas dispensadas de registro nos termos desta Instrução por meio de outras 

plataformas, o montante a ser investido na oferta não ultrapassa: a) R$ 10.000 (dez mil reais), no caso dos 

investidores citados no caput, conforme modelo constante do Anexo 4-C a esta Instrução; ou b) 10% (dez por 

cento) da renda bruta anual ou do investimento financeiro, no caso dos investidores citados no inciso III do caput, 

conforme modelo constante do Anexo 4-B a esta Instrução”. 



44 
 

 
 

porte que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar riscos ao seu 

patrimônio pessoal em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser 

reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, 

entre outras;  

c) dos riscos associados à detenção de posição minoritária na sociedade empresária de 

pequeno porte, considerando a influência que os seus controladores possam vir a 

exercer em eventos corporativos como a emissão adicional de valores mobiliários, 

alienação do controle ou de ativos, e transações com partes relacionadas;  

d) do risco de crédito da sociedade empresária de pequeno porte, quando da emissão 

de títulos representativos de dívida;  

e) do risco associado às dificuldades que possa enfrentar para vender valores 

mobiliários de sociedade empresária de pequeno porte não registrada na CVM e que 

não são admitidos à negociação em mercados regulamentados;  

f) de que a sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que 

pode não haver prestação de informações contínuas pela sociedade após a realização 

da oferta; e  

g) de que não existe obrigação, definida em lei ou regulamentação, da sociedade 

empresária de pequeno porte que não seja constituída como sociedade anônima em 

transformar-se neste tipo de sociedade. 

Após o prazo para encerramento da oferta, a plataforma deve proceder à transferência 

dos valores captados para a sociedade empresária de pequeno porte, caso a oferta tenha atingido 

o valor mínimo estipulado, ou devolver o montante aos investidores na hipótese de a oferta não 

alcançar o valor mínimo estipulado, conforme o art. 5o, inciso V, mencionado. 

As quantias investidas pelos investidores só poderão ser repassadas à conta-corrente do 

emissor “do emissor após o encerramento e a confirmação do êxito da oferta” (Instrução n. 588, 

art. 5o, § 2o). 

De acordo com o art. 6o, a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) 

tem competência para “suspender ou cancelar, a qualquer tempo, a oferta de distribuição que: 

esteja se processando em condições diversas das constantes desta Instrução ou das demais 

normas editadas pela CVM, ou tenha sido havida por ilegal ou fraudulenta”. O prazo para 

suspensão da oferta não deve ser superior a trinta dias, sendo que a irregularidade verificada 

deve ser sanada imperiosamente nesse período. Caso não tenha sido possível sanar tais vícios, 

a oferta deverá ser cancelada definitivamente, de acordo com o § 2o do art. 6o. Se, eventualmente 

o vício não for sanado, caberá à plataforma divulgar de imediato a suspensão da oferta pelos 

mesmos meios utilizados para sua divulgação (Instrução n. 588, art. 7o). Nesse caso, restará ao 

investidor a opção de ser revogado o investimento no prazo de cinco dias úteis após a 

notificação da suspensão ou ser restituído integralmente por igual prazo.50 

                                                           

50  Art. 7o, § 2o – “A plataforma deve tomar as providências para garantir a restituição integral dos valores 

investidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para: I – todos os investidores que tenham realizado o 

investimento, na hipótese de seu cancelamento; e II – os investidores que tenham revogado o investimento, na 

hipótese de suspensão, conforme previsto no § 1o”. 
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3.3 Informações da oferta pública de valores mobiliários realizada por meio de plataforma 

eletrônica de investimento participativo 

Compete à plataforma uma destinação na página da oferta exclusiva com informações 

essenciais sobre a oferta pública, atendendo ao tipo de investidor a que se destina.51 Ademais, 

faz-se necessária a apresentação de determinados documentos pela plataforma, sendo eles: 

I – contrato ou estatuto social da sociedade empresária de pequeno porte;  

II – cópia da escritura de debêntures ou do contrato de investimento que represente o 

valor mobiliário ofertado, conforme o caso;  

III – cópia do regulamento, contrato ou estatuto social do veículo de investimento que 

constitui o sindicato de investimento participativo, se houver; e  

IV – outros documentos relevantes à tomada de decisão de investimento. (Instrução 

n. 588, art. 8o, § 2o). 

Do mesmo modo, a “sociedade empresária de pequeno porte é a responsável pela 

veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações fornecidas à plataforma para 

fins da realização de oferta pública com dispensa de registro [...]” (Instrução n. 588, art. 10). 

Ademais, é consentida à sociedade empresária de pequeno porte e também ao investidor 

líder a divulgação da oferta por meio de sua página na rede mundial de computadores, contanto 

que sigam expressamente duas determinações: não veicular material publicitário e veicular 

somente informações atinentes à oferta.52 

Outra possibilidade destinada à sociedade empresária de pequeno porte, ao investidor 

líder e à plataforma eletrônica, a seus administradores e funcionários trata-se da divulgação e 

promoção da oferta por meio de seus contatos, desde que atendam aos seguintes requisitos:  

I – as informações transmitidas sejam consistentes com as informações da oferta 

existentes no ambiente eletrônico da plataforma;  

II – não haja distribuição de documentos que não constem dos materiais da oferta;  

III – todas as comunicações sejam gravadas e passíveis de verificação e supervisão 

por parte da CVM; e  

                                                           

51  Art. 8o – “A plataforma deve destinar uma página na rede mundial de computadores, em língua 

portuguesa, com as seguintes informações mínimas sobre a oferta em uma seção denominada ‘INFORMAÇÕES 

ESSENCIAIS SOBRE A OFERTA PÚBLICA’, escrita em linguagem clara, objetiva, serena, moderada e 

adequada ao tipo de investidor a que a oferta se destina, seguindo o formato, a ordenação das seções e o conteúdo 

do Anexo 8 a esta Instrução”. 
52  Art. 11, § 1o – “É permitido à sociedade empresária de pequeno porte e ao investidor líder 

divulgar a oferta pública com dispensa de registro realizada nos termos desta Instrução por meio de sua 

página na rede mundial de computadores e mídias sociais, desde que: I – não veiculem material 

publicitário; e II – veiculem somente a informação da existência da oferta e o direcionamento eletrônico 

para as informações essenciais da oferta, nos termos do art. 8o”. 
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IV – não haja confirmação de investimento no local ou em ambiente eletrônico 

distinto do da plataforma. (Instrução n. 588, art. 11, § 2o). 

Nota-se, por conseguinte, que, ao serem divulgadas as ofertas por meio de determinados 

contatos, é imprescindível que essas informações estejam em consonância com o conteúdo da 

plataforma. 

3.4 Autorização para funcionamento da plataforma 

A intermediação entre a relação beneficiário e investidor será obrigatoriamente 

realizada pela plataforma eletrônica registrada na CVM (art. 12).53  

Para que a plataforma eletrônica esteja regularmente constituída, é preciso que o 

requerente seja pessoa jurídica constituída no Brasil e registrada no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ). Constituem essencialmente os deveres da plataforma:54 dispor de 

capital integralizado no valor de R$ 100 mil; possuir sistemas de tecnologia eficientes para que 

seja possível identificar se seus investidores atendem aos requisitos; obter o termo de ciência 

de risco dos investidores; divulgação de informações aos investidores; atender a reclamações 

dos investidores. Destaca-se o disposto pela alínea g, de modo que os investimentos realizados 

na plataforma não devem, sob hipótese alguma, se comunicar com o patrimônio: 

1. da plataforma;  

2. de seus sócios, administradores e pessoas ligadas;  

3. de empresas controladas pela plataforma ou por seus sócios, administradores e 

pessoas ligadas;  

4. do investidor líder;  

5. dos sócios, administradores e pessoas vinculadas ao investidor líder, se este for 

pessoa jurídica;  

6. de empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e 

pessoas vinculadas, se este for pessoa jurídica; e  

7. da sociedade empresária de pequeno porte até o encerramento da oferta que alcance 

o valor alvo mínimo de captação. (Instrução n. 588, art. 13, § 1o). 

                                                           

53  Art. 12 – “A intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários 

dispensadas de registro nos termos desta Instrução é atividade privativa de plataforma eletrônica de 

investimento participativo registrada na CVM”. 

54  Art. 13, § 1o – “A plataforma deve atender aos seguintes requisitos: I – dispor de capital social 

integralizado mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais); II – dispor de procedimentos e sistemas de tecnologia da 

informação adequados e passíveis de verificação para: a) efetuar a identificação do investidor e da sua qualificação, 

nos termos do art. 4o, incluindo a guarda das declarações dos investidores; b) efetuar o registro da participação do 

investidor na oferta nos termos do art. 19, III; c) obter e garantir a guarda do termo de ciência de risco firmado 

pelo investidor nos termos do art. 19, IV; d) operar os fóruns eletrônicos de discussão exigidos pelo art. 19, VI, 

com a respectiva identificação de remetente e guarda de todas as mensagens; e) divulgar as informações aos 

investidores requeridas por esta Instrução; f) atender reclamações dos investidores, nos termos do art. 19, XI; e g) 

assegurar que os investimentos realizados por meio da plataforma sejam efetuados de forma segregada [...]”. 



47 
 

 
 

Outra determinação versa sobre a elaboração de um código de conduta pela plataforma 

que seja aplicável a seus sócios, administradores e demais funcionários. O código deve conter 

expressamente os possíveis conflitos de interesse e os termos de participação das ofertas 

realizadas pela plataforma; a aderência à legislação e à regulação aplicável às ofertas públicas 

de valores mobiliários; e, por fim, todas as regras, procedimentos e controles internos que 

permitam a análise e a mitigação dos riscos e das práticas de lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores, e financiamento ao terrorismo (art. 13, inciso III). 

Para os administradores da plataforma,55 torna-se imprescindível que tenham reputação 

ilibada e que não estejam suspensos ou inabilitados para a realização de suas atividades. Além 

disso, os administradores não podem ter sido condenados por quaisquer crimes contra o sistema 

financeiro. 

O pedido de autorização para funcionamento da plataforma56 deve ser dirigido à 

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI). Esta, por sua vez, tem o 

prazo de noventa dias para a análise do pedido e pode, a qualquer tempo, solicitar informações 

complementares ao requerente. 

Constituem hipóteses de indeferimento do pedido para a autorização caso: 

I – não esteja instruído com os documentos necessários à sua apreciação, ou se não 

forem fornecidos, no prazo fixado no art. 15, os documentos e as informações 

complementares solicitadas pela SMI;  

                                                           

55  Art. 13, § 2o – “Os administradores da plataforma devem atender aos seguintes requisitos: I – ser 

domiciliados no Brasil; II – ter reputação ilibada; III – não estar inabilitados ou suspensos para o exercício de 

cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do 

Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC; IV – não haver sido condenados por crime falimentar, prevaricação, suborno, 

concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a 

ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, 

ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em 

julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; V – não ter sofrido, nos últimos 5 (cinco) anos, punição em 

decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

– PREVIC”. 
56  Art. 14 – “O pedido de autorização para prestação de serviços de plataforma eletrônica de investimento 

participativo deve ser formulado pelo diretor responsável mediante a apresentação de requerimento instruído com 

os documentos descritos no Anexo 14 da presente Instrução, que devem ser encaminhados à Superintendência de 

Relações com o Mercado e Intermediários – SMI. Parágrafo único. A SMI pode solicitar documentos e 

informações complementares à requerente”.  

 Art. 15 – “A SMI tem 90 (noventa) dias para analisar o pedido, contados da data do protocolo, 

desde que o pedido venha acompanhado de todos os documentos necessários à concessão da 

autorização”. 
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II – sejam identificadas informações falsas ou inexatas, estas últimas quando, pela sua 

extensão ou conteúdo, se mostrarem relevantes para a apreciação do pedido de 

autorização;  

III – a requerente não demonstre capacidade financeira e condições técnicas e 

operacionais necessárias ao exercício da atividade; ou  

IV – a requerente deixe de atender qualquer outro requisito ou condição estabelecidos 

nesta Instrução. (Instrução n. 588, art. 16). 

Se, eventualmente, uma das hipóteses mencionadas vier a ocorrer, o requerente poderá 

interpor recurso, conforme estabelece o parágrafo único do art. 16.57 

Uma vez concedida a autorização, pode ser que ocorra o cancelamento, nos termos do 

art. 17,58 a pedido da própria plataforma ou quando a CVM constatar que houve declarações 

falsas ou outros meios ilícitos, quando a plataforma não preencher os requisitos e condições 

presentes na instrução ou quando ocorrer a decretação de falência, liquidação judicial, 

extrajudicial ou dissolução do prestador de serviços. Nesse caso, a plataforma deve 

impreterivelmente comunicar as sociedades empresárias de pequeno porte que tenham 

realizado investimentos e logrado êxito, conforme determinação expressa no parágrafo único 

do art. 17: “Na hipótese prevista no caput, a plataforma eletrônica de investimento participativo 

deve comunicar o fato às sociedades empresárias de pequeno porte que tenham realizado ofertas 

que lograram êxito e aos investidores destas ofertas”. 

3.5 Regras de conduta das plataformas eletrônicas de investimento participativo 

Torna-se indispensável que a plataforma divulgue suas informações de modo 

equitativo a todos os destinatários da oferta, segundo o art. 18.59 São exigidos altos padrões de 

                                                           

57 Art. 16, parágrafo único – “A decisão de indeferimento de que trata este artigo é passível de 

recurso, na forma e nos prazos estabelecidos na regulamentação em vigor”. 

58  Art. 17 – “A autorização concedida pode ser cancelada: I – a pedido da plataforma eletrônica 

de investimento participativo; II – por decisão da CVM, após processo administrativo em que são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses: a) quando for constatado que a 

autorização para a prestação dos serviços foi obtida por meio de declarações falsas ou outros meios 

ilícitos; ou b) quando ficar evidenciado que a plataforma eletrônica de investimento participativo não 

atende aos requisitos e condições estabelecidos nesta Instrução; ou III – quando houver a decretação de 

falência, liquidação judicial ou extrajudicial ou dissolução do prestador de serviços”. 

59  Art. 18 – “As informações relativas à oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução, 

fornecidas pela plataforma por meio da rede mundial de computadores, ou por programa, aplicativo ou 

qualquer outro meio eletrônico, devem ser divulgadas de forma equitativa a todos os destinatários da 

oferta”. 
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diligência, de modo que a plataforma possa garantir a transparência durante todo o 

procedimento. Assim, pode-se dizer que a plataforma realiza uma espécie de due diligence. 

Acerca do tema, Botrel (2017, p. 246, grifos do original) expõe que 

a due diligence insere-se no plano jurídico – negocial na fase em que os deveres de 

informar, de se informar (dever de diligência) e de não informar (dever de sigilo 

quanto a informações de caráter confidencial) se manifestam de maneira mais intensa. 

Esses deveres, é importante lembrar, decorrem não só de eventual solicitação ou 

acordo celebrado pelas partes, mas do princípio da boa-fé objetiva. 

Ademais, torna-se imprescindível que a plataforma obtenha do investidor a assinatura 

do termo de risco, conforme tratado no item 3.2 deste capítulo. Caso seja constatada qualquer 

irregularidade, é preciso que haja comunicação imediata com a CVM, nos termos do art. 19, 

inciso V.60 

A plataforma deve ainda “guardar sigilo sobre as informações financeiras e operações 

realizadas pelos seus clientes” (Instrução n. 588, artigo 19, inciso XIII). 

O contrato firmado entre a plataforma eletrônica e a sociedade empresária de pequeno 

porte deve conter cláusula obrigatória que estipule: 

I – as informações que a sociedade empresária de pequeno porte se compromete a 

divulgar nos termos da seção 5 do Anexo 8 desta Instrução, com indicação da sua 

periodicidade e da data-limite para disponibilização à plataforma; e  

II – o dever da sociedade empresária de pequeno porte comunicar à plataforma, no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência dos seguintes eventos:  

a) encerramento das atividades da sociedade empresária de pequeno porte;  

b) alteração no objetivo do plano de negócios que consta das informações essenciais 

da oferta; ou  

c) qualquer fato estipulado em cláusula contratual referente a pagamento ou a 

vencimento antecipado, ou que possa acarretar o exercício de qualquer outro direito 

pelos titulares dos valores mobiliários ofertados. (Instrução n. 588, art. 20). 

Observa-se, a partir dos incisos mencionados, que qualquer alteração que modifique 

substancialmente o negócio firmado entre as partes deve ser comunicada à plataforma no prazo 

máximo de cinco dias. Ao receber essas informações, a plataforma deve impreterivelmente 

comunicar, no prazo máximo de dois dias úteis,61 a todos os investidores que tenham adquirido 

os valores mobiliários. 

                                                           

60  Art. 19, V – “Caso constatem qualquer fato ou irregularidade que venha a justificar a suspensão 

ou cancelamento da oferta, suspender a distribuição e comunicar imediatamente a CVM”. 

61  Art. 21. – “A plataforma deve divulgar as informações previstas no art. 20 para os investidores 

que tenham adquirido os valores mobiliários ofertados em até 2 (dois) dias úteis após o seu 

recebimento”. 
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Outra regra inerente à plataforma aduz que esta deve divulgar uma lista de sociedades 

empresárias de pequeno porte que estejam inadimplentes, nos ditames do art. 24,62 por meio da 

rede mundial de computadores, programas ou aplicativos. Tal medida visa à prestação de 

informações periódicas. Logo, será considerada inadimplente aquela sociedade que deixar de 

prestar informações no prazo máximo de 15 dias, conforme parágrafo único do art. 24.63 

A página da plataforma eletrônica deve conter o seguinte aviso, de acordo com o que 

está disposto no art. 26: 

As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta 

plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM.  

A CVM não analisa previamente as ofertas.  

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das 

informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a 

qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.  

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em 

especial a seção de alertas sobre riscos. (Instrução n. 588, art. 26, grifo nosso). 

Conclui-se, portanto, que a Instrução n. 588 atribui competência exclusiva à plataforma 

para a averiguação das informações prestadas. A plataforma também tem o dever de manter, 

pelo prazo de cinco anos, contado da data de encerramento da oferta, todos os documentos e 

informações exigidos na instrução.64 

3.5.1 Da responsabilidade da plataforma e das sociedades empresárias de pequeno porte 

Em suas disposições finais, a fim de reforçar o conteúdo transcorrido, a Instrução n. 588 

dispõe sobre a responsabilidade atribuída à plataforma e às sociedades: 

                                                           

62  Art. 24 – “Tendo em vista o disposto no § 5o do art. 3o desta Instrução, a plataforma deve 

divulgar em página na rede mundial de computadores, programa, aplicativo ou meio eletrônico, sem 

restrições de acesso para o público em geral, a lista de sociedades empresárias de pequeno porte que 

estejam inadimplentes em relação ao cumprimento das obrigações contratuais de prestação de 

informações periódicas previstas no art. 20, I”. 

63  Art. 24, parágrafo único – “Para os fins desta Instrução, considera-se inadimplente o emissor 

que tenha deixado de apresentar as informações periódicas na data-limite e não tenha sanado esta 

omissão no prazo de 15 (quinze) dias”. 

64  Art. 38 – “As plataformas de investimento coletivo devem manter, pelo prazo mínimo de 5 

(cinco) anos, contado a partir da data de encerramento da oferta, ou por prazo superior por determinação 

expressa da CVM, todos os documentos e informações exigidos por esta Instrução”. 
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Art. 39 – Os administradores da plataforma eletrônica de investimento participativo, 

dentro de suas competências, têm o dever de zelar pelo cumprimento das obrigações 

impostas à plataforma por esta Instrução.  

Art. 40 – Os administradores da sociedade empresária de pequeno porte, dentro de 

suas competências, têm o dever de zelar pelo cumprimento das obrigações impostas à 

sociedade por esta Instrução. 

Fica claro que é dever da plataforma e das sociedades empresárias de pequeno porte 

zelar pelo cumprimento de todas as obrigações constantes da instrução.  
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CONCLUSÃO 

  

 

O presente estudo teve como objetivo a análise do instituto do crowdfunding, bem como 

da Instrução n. 588 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

No capítulo 1, buscou-se uma análise das origens do financiamento colaborativo, além 

dos principais motivos para essa prática. Verificou-se que, no Brasil, as modalidades de doação 

e recompensa são fortemente utilizadas. Essas campanhas almejam alcançar os doadores que 

coadunem com os propósitos de diversos projetos.65 

No que tange à natureza jurídica das diversas relações estabelecidas na relação triangular 

entre apoiadores, plataforma e investidores, verifica-se que o tema ainda não está pacificado, 

uma vez que, dependendo da análise individual de cada situação em concreto, pode-se 

considerar cada relação contratual isoladamente ou analisar todas as relações estabelecidas 

como uma estrutura de contratos coligados. 

No estudo comparativo realizado no capítulo 2 entre Portugal e Estados Unidos, foi 

possível verificar que a Instrução n. 588 em mais se assemelha com os Estados Unidos, haja 

vista as limitações impostas ao investidor, bem como a responsabilidade atribuída à plataforma, 

as regras de divulgação de informações, além da necessidade de registro das plataformas 

perante os órgãos competentes; nos Estados Unidos, esse órgão se trata da Securities and 

Exchange Commission (SEC). 

A Lei n. 102/2015, responsável pela regulamentação do instituto do crowdfunding em 

Portugal, não atribuiu à plataforma a necessidade de verificação da qualificação do investidor 

nem de seus possíveis investidores. Além disso, são considerados investidores quaisquer 

pessoas coletivas ou estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada. 

                                                           

65  Conforme analisado no capítulo 3 (item 3.2), a Instrução n. 588 da CVM (art. 2o, § 1o) não 

considera oferta pública de distribuição de valores mobiliários quando se tratar das modalidades de 

doação e recompensa. Entre as plataformas analisadas que se utilizam dessas modalidades, verifica-se 

que os projetos versam desde assuntos relativos à saúde até a publicação de livros. Exemplos: 1) Catarse. 

Disponível em: https://www.catarse.me. Acesso em 26 nov. 2018. 2) Vakinha. Disponível em: 

https://www.vakinha.com.br. Acesso em 26 nov. 2018. 
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O terceiro e último capítulo demonstra que as modalidades de empréstimo e 

investimento, por sua vez, visam a uma aproximação com os investidores. Nesse diapasão, a 

Instrução n. 588 apresenta-se como um instrumento de proteção não somente dos investidores, 

na medida em que impõe um limite a seus investimentos e traz como um dos requisitos 

principais que a oferta seja realizada por uma sociedade empresária de pequeno porte, mas 

também do empreendedor, dado que a plataforma eletrônica facilita a interlocução entre 

empreendedor e investidor. Além disso, é atribuída exclusivamente à plataforma a verificação 

da qualificação do investidor. 

Atualmente, a CVM conta com 11 plataformas eletrônicas de investimento participativo 

registradas.66 Tendo em vista que a instrução foi publicada em julho de 2017, esse número é 

bastante expressivo.  

Um dos requisitos contidos na Instrução n. 588 trata-se da necessidade de a oferta 

pública de emissão de valores mobiliários ser realizada pela sociedade empresária de pequeno 

porte, excluindo, dessa forma, o empresário individual, ou seja, a Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada (Eireli).67 Uma das exigências atribuídas ao empresário individual 

é que o valor de capital social seja igual ou superior a cem salários mínimos, além de o 

empresário poder constituir apenas uma Eireli. 

Ademais, um dos riscos que envolvem a atividade do crowdfunding é a falta de liquidez, 

uma vez que a atividade a ser ofertada pode vir ou não a gerar os rendimentos esperados. Pode-

se considerar que sua elaboração se deu de forma cautelosa, corroborada pela Audiência Pública 

n. 06/2016,68 elencando os principais motivos para a regulação do instituto. 

Do mesmo modo, foi conferida à plataforma eletrônica de investimento participativo 

uma checagem restrita de informações tanto da análise do investidor quanto das exigências da 

sociedade empresária de pequeno porte.  

                                                           

66  Ver: http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/plataformas_de_crowdfunding/Plataformas-

eletronicas-de-investimento-participativo-crowdfunding.html. Acesso em: 26 nov. 2018. 

67  A Lei n. 12.441/2011 foi responsável pela inclusão da Eireli: “Através dela os empresários 

podem desenvolver sua atividade empresarial individualmente e ao mesmo tempo separar parcela de 

seu patrimônio afetado à atividade empresária” (BERTOLDI; RIBEIRO, 2016, p. 66). 

68  Disponível em: http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst588.html. Acesso em: 20 nov. 

2018. 
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Ademais, antes da publicação da medida, aqueles que desejavam publicar suas ofertas 

esbarravam em legislações esparsas, entre elas a Instrução n. 400/200369 da CVM, que versa 

sobre a oferta pública de valores mobiliários, conforme se depreende do art. 1o: 

Esta Instrução regula as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos 

mercados primário ou secundário e tem por fim assegurar a proteção dos interesses 

do público investidor e do mercado em geral, através do tratamento equitativo aos 

ofertados e de requisitos de ampla, transparente e adequada divulgação de 

informações sobre a oferta, os valores mobiliários ofertados, a companhia emissora, 

o ofertante e demais pessoas envolvidas. 

Logo, nota-se que a CVM agiu conforme a competência que lhe é atribuída, uma vez 

que, ao serem ofertados quaisquer títulos ou contratos de investimento que gerem direito de 

remuneração ou participação, eles são considerados oferta pública de valores mobiliários. A 

oferta, por sua vez, envolve desde o levantamento das intenções de mercado aos valores 

mobiliários ofertados até a efetiva colocação perante o público, incluindo a divulgação de 

informações, o período de subscrição, entre outras etapas. 

Ao prever todos os requisitos na Instrução n. 588, como a necessidade de registro da 

plataforma na CVM, a exigência da sociedade empresária de pequeno porte e os limites 

instituídos ao investidor – os quais poderão ser aumentados, dependendo de sua renda –, 

verifica-se que a instrução se demonstrou adequada e apta para solucionar os conflitos que 

foram suscitados. 

 

  

                                                           

69  Disponível em: http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst400.html. Acesso em: 20 nov. 

2018. 
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