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CONTEXTO 

Este trabalho é fruto das discussões de um dos Grupos de Trabalho (GTs) 
do Laboratório de Inovação Financeira (LAB): Instrumentos financeiros e 
Investimento de Impacto (“GT de Impacto”). O Laboratório de Inovação 
Financeira (LAB) é um fórum de interação multissetorial, criado pela 
Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
que, em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, reúne representantes do governo e da 
sociedade para promover as finanças sustentáveis no país.
 
O objetivo principal do LAB é criar soluções inovadoras de financiamento 
para a alavancagem de recursos privados para projetos com adicionalidade 
social e/ou ambiental e contribuir para o cumprimento das metas brasileiras 
associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Agenda 
2030). Para mais informações acesse: www.labinovacaofinanceira.com

O GT de Impacto vem se dedicando, entre outros temas, ao debate sobre 
Crowdfunding de Investimento, com foco em entidades de desenvolvimento 
e fomento regional1 . As alternativas de captação por meio de plataformas, 
até aqui analisadas, envolveram essencialmente a emissão de instrumentos 
de dívida conversíveis em ações, que se mostrou a modalidade mais 
aderente ao tipo de investimento e estágio dos projetos financiados.

Porém, nesse contexto de pandemia da Covid-19, a captação de recursos 
por meio de equity (título de participação societária) tem se mostrado 
menos atrativa aos agentes ao mesmo tempo em que a emissão de títulos 
de dívida se apresentou como uma alternativa viável para atender à urgente 
necessidade de liquidez por parte de micro, pequenas e médias empresas 
(MPMEs). Essas empresas, segundo Informe Especial publicado pela 
Associação Brasileira de Desenvolvimento2 , têm sido as mais duramente 

1 Inicialmente, o GT de Impacto se dedicou ao estudo da legislação em vigor e à homogeneização do conhecimento 

entre as instituições. O trabalho evoluiu para o desenvolvimento de um projeto piloto, com a participação de uma 

agência de fomento como investidor líder, com o objetivo de ampliar o conhecimento prático e contribuir com a 

replicabilidade deste formato de captação. Os assuntos debatidos no referido ciclo de trabalho foram registrados 

em uma primeira publicação conceitual intitulada “Guia para Utilização de Crowdfunding de Investimenti 

por Instituições Financeiras de Desenvolvimento – Abordagem Conceitual”. Em breve será realizada uma 

segunda publicação, consolidando desafios e aprendizados com a implantação do projeto piloto do BADESUL 

Desenvolvimento – Agência de Fomento/RS, o qual foi concretizado no mês de abril de 2020, com a realização da 

primeira emissão.

2 Segundo o Informe Especial publicado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, as MPMEs foram mais 

duramente atingidas pela queda na atividade econômica e nas suas receitas, com prejuízos sobre seu fluxo de 

caixa e capacidade de honrar compromissos financeiros imediatos. Por outro lado, segundo estudos a saúde 

financeira das MPMEs é fundamental à saúde econômica do país, já que existem aproximadamente 10 milhões de 

MPMEs no Brasil, que geram cerca de 68% dos empregos formais e representam mais de 27% do PIB3.

http://www.labinovacaofinanceira.com
http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/03/guia_crowdfunding_vs3.pdf
http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/03/guia_crowdfunding_vs3.pdf
https://abde.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Informe_Especial_MedidasEstaduais_13.04.pdf
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atingidas pela redução do nível de atividade econômica, com impactos 
diretos sobre as respectivas receitas, fluxos de caixa e, consequentemente, 
sobre a capacidade de honrar compromissos financeiros.

Diante deste cenário, um grupo de trabalho convergiu esforços para 
a preparação e publicação de um modelo de título de dívida com 
características de valor mobiliário, que pudesse ser emitido por sociedades 
empresárias de pequeno porte e ofertados publicamente, com dispensa 
do registro de que trata a Lei nº 6.385/76, por meio de plataformas 
eletrônicas, nos termos da Instrução CVM nº 588, de 13 de julho de 2017 
(“Instrução CVM nº 588”). 

Vale notar que o Modelo ora apresentado: (I) não conta com  aprovação 
da CVM, de qualquer das entidades do LAB ou dos membros voluntários 
do grupo de trabalho, (ii) não substitui as cautelas que as plataformas e os 
empreendedores devem adotar ao negociar os termos e condições de uma 
oferta pública de valores mobiliários, (iii) não constitui uma recomendação 
da CVM, ou de quaisquer dos membros do LAB. O Modelo pode e deve ser 
aprimorado a partir da experiência das plataformas que colaboraram no seu 
desenho. Por fim, o Modelo não se destina à utilização fora do contexto de 
uma distribuição pública de valores mobiliários por meio de plataforma de 
investimento.

Essa é mais uma contribuição do LAB para ampliar o acesso das pequenas 
empresas ao mercado de capitais brasileiro.

ESCOPO

O presente trabalho tem por escopo a preparação de um modelo 
padrão de CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO DE DÍVIDA (NÃO 
CONVERSÍVEL), que possa ser ofertado publicamente por sociedades 
empresárias de pequeno porte, por meio de plataformas eletrônicas de 
investimento participativo registradas para tal fim na CVM, ao amparo da 
Instrução CVM nº 588, (doravante “Modelo”).

Vale notar que, com a edição da Instrução CVM nº 588, passou a ser 
regulada 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, 
nos termos da referida Instrução. Entre os citados valores mobiliários, e 
desde que configurados como tal, entende-se que se enquadram contratos 
de investimento coletivo de dívida conversíveis em ações, assim como os não 
conversíveis.
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Porém, até então, as ofertas de contratos de investimento coletivo de dívida 
(não conversíveis) não chegaram a se mostrar uma opção real de captação, 
não tendo sido observado um número considerável de emissões no Brasil 
desde a edição da instrução. O objetivo do Modelo é fomentar o uso da 
Instrução CVM nº 588 para distribuição de contratos de investimento coletivo 
de dívida não conversíveis, com a utilização de um instrumento contratual que 
confira segurança jurídica às plataforma e aos investidores, especialmente no 
que se refere ao procedimento e a ser adotado em caso de inadimplência e à 
possibilidade de execução do instrumento como título extrajudicial

OBJETIVO
 
O objetivo do LAB com a elaboração deste Modelo de Instrumento de 
Dívida (não conversível) é oferecer uma referência, de uso voluntário e 
construída a partir de contribuições e opiniões de membros voluntários 
do Laboratório, para a constituição de instrumentos de dívida (não 
conversíveis) que preservem características de valor mobiliário, visando 
fomentar as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários por 
meio de plataformas eletrônicas de investimento participativo, ao amparo 
da Instrução CVM nº 588/17.
 
O Modelo proposto é público, gratuito e de adesão voluntária podendo 
ser utilizado por toda e qualquer plataforma eletrônica de investimento 
participativo registrada na CVM. O reconhecimento deste Modelo como 
referência útil para as emissões de títulos de dívida por meio das plataformas 
dependerá da utilização e validação pelo próprio mercado. 

O objetivo da publicação deste Modelo é oferecer uma alternativa de 
instrumento para o mercado, que poderá ser utilizado em parte ou na 
íntegra, ou apenas servir de inspiração para outros instrumentos jurídicos 
que visem viabilizar investimentos coletivos de dívida (não conversíveis) 
nos moldes da Instrução CVM nº 588/17. As plataformas eletrônicas de 
investimento participativo poderão, portanto, ajustar este Modelo às 
suas especificidades. 
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BNDES

Jose Alexandre Vasco
CVM

Marcus Fonseca
Tozzini Freire Advogados

Vanessa Fiandini
Fialdini Advogados

Ricardo dos Santos de Almeida Vieira
Barcellos Tucunduva Advogados
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Considerando as exigências do momento de enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional, o grupo, com o apoio das 
entidades coordenadoras do LAB, atribuiu prioridade ao projeto que foi 
concluído em 3 reuniões  de frequência semanal.

A minuta também foi encaminhada para sugestões de outros membros 
do LAB e ficou disponível para comentários e sugestões pelo período 
de 2 (duas) semanas. Finalmente, o documento foi compartilhado com 
diversas plataformas, com a Associação Brasileira de Crowdfunding de 
Investimento e com a ABFintechs, que não tiveram novas contribuições. 

INTERPRETAÇAO DA MINUTA

Na tentativa de um equilíbrio de direitos entre Emissores e Investidores, 
buscamos (i) para proteção do Investidor, sugerir um procedimento que 
viabilize a execução do Contrato de Investimento Coletivo de Dívida de 
forma organizada e coletiva e (ii) para proteção do Emissor, não onerar 
em demasia as obrigações aos Emissores, especialmente no que se refere 
às hipóteses de vencimento antecipado. Também procuramos ter um 
Modelo que simplifique ao máximo o trabalho operacional da Plataforma e 
a formalização das condições da Oferta. 

Discutiu-se no GT de Impacto a dificuldade de se ter um Modelo adequado 
sem conhecer a realidade específica da Oferta, do Investidor, do Emissor 
e da Plataforma, já que algumas situações podem exigir um Modelo mais 
simples e outras um Modelo um pouco mais sofisticado, seja em relação aos 
diretos e obrigações das Partes, seja quanto às características do Contrato 
de Investimento Coletivo de Dívida. Optou-se, por fim, por adotar um 
Modelo simplificado, com cláusulas mínimas, o qual pode ser enriquecido 
com cláusulas acessórias, algumas das quais encontram-se no Anexo 2. 
Além das referidas cláusulas complementares, permanece a possibilidade 
de inclusão de outros dispositivos contratuais, a exclusivo critério das 
partes envolvidas.
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PRINCIPAIS DISCUSSÕES

Além das questões operacionais em torno da constituição do título, ao 
longo da preparação do Modelo surgiram algumas relevantes discussões 
jurídicas. Para auxiliar na interpretação das cláusulas do Modelo, 
compartilhamos e relatamos algumas dessas discussões no Anexo 3:

•  Conceito de Valor Mobiliário 
•  Competência da CVM
•  Procedimento de Execução em caso de Inadimplemento
•  Limite dos Juros Remuneratórios

ANEXOS

•  Anexo 1 – Modelo Proposto
•  Anexo 2 – Cláusulas Acessórias
•  Anexo 3 – Discussões Jurídicas

Características de Valor Mobiliário 

O conceito de valor mobiliário é extremamente relevante no presente 
caso. Se determinado título de dívida for considerado um valor mobiliário, 
significa dizer que ele deve se sujeitar às regras e à fiscalização da CVM e 
pode, portanto, ser distribuído nos termos da Instrução CVM nº 588/17.
Esse conceito é traçado no art. 2º da Lei nº 6.385/76, define valor mobiliário 
como:

I - as ações, debêntures e bônus de subscrição;
II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de 
desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II;
III - os certificados de depósito de valores mobiliários;
IV - as cédulas de debêntures;
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V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes 
de investimento em quaisquer ativos;
VI - as notas comerciais;
VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos 
subjacentes sejam valores mobiliários;
VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos 
subjacentes; e
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.

Estão expressamente excluídos do conceito de valores mobiliários os 
títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal e os títulos cambiais 
de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. 

Além dos valores mobiliários listados nos incisos I ao VIII do artigo 2º da 
Lei nº 6.385/76, são também incluídos nessa categoria quaisquer outros 
criados por lei (como por exemplo as quotas de Fundos de Investimentos 
Imobiliários, criadas pela Lei nº 8668/93) ou regulamentação específica, 
como os certificados de recebíveis imobiliários (CRI), certificados de 
recebíveis do Agronegócio (CRA). No caso dos derivativos e dos contratos 
de investimento coletivo, há a necessidade de analisar a situação concreta 
para avaliar se o instrumento se insere na competência da CVM.

No que se refere aos títulos e contratos de investimento coletivo, conforme 
inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76 (citados acima), pode-se, de acordo 
com algumas Decisões do Colegiado da CVM3, reconhecer as seguintes 
características dos valores mobiliários:

• Irrelevância da Natureza do Instrumento. A natureza do instrumento 
pelo qual o investimento é formalizado é irrelevante, pouco importando 
tratar-se de um contrato ou de um conjunto de contratos.

• Configura-se um Investimento. O valor mobiliário configura um 
investimento. Em se tratando de um simples meio de pagamento, não 
há dúvida de que não se trata de um valor mobiliário. Para ser valor 
mobiliário tem que ter característica de investimento. Dentre essas 
características está a expectativa de lucro ou remuneração, que pode 
se manifestar através de juros, dividendos ou qualquer outra forma 

3 Para aprofundar no tema sugerimos leitura das seguintes decisões: (1) Decisão de 28/8/2003 Proc. RJ2003/0499 

(Diretor Relator Luiz Antônio S. Campos); (2) Decisão de 22/1/2008 Proc. RJ 2007/11593 (Diretor Relator Marcos 

Pinto), (3) Decisão de 22/4/2019 Proc. 19957.009524/2017-41 (Diretor Relator Gustavo Gonzales)
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que signifique um acréscimo ao montante inicialmente aplicado. 
Ressalte-se que o investimento deve dar direito a alguma forma de 
“remuneração”, termo ainda mais amplo que o correlato “lucro”. 

• Trata-se de um Investimento Coletivo. O que significa que vários 
investidores devem realizar um investimento em comum. 

• Lucro ou Remuneração que Advém Predominantemente do 
Esforço do Empreendedor ou de Terceiro. Aqui estamos falando 
de 2 elementos: (i) o próprio lucro e (ii) o esforço do empreendedor 
ou de terceiro. O lucro ou remuneração do investidor advém 
predominantemente (ou exclusivamente) do esforço de terceiro que 
não o próprio investidor. A inexistência do terceiro que irá produzir 
o lucro ou remuneração pode descaracterizar o valor mobiliário, 
muito embora tenha ocorrido um investimento. Um exemplo é o 
investimento em ouro, obras de arte, etc, na expectativa de sua 
valorização no mercado. Em tais situações, não há que se falar na 
existência de valor mobiliário, muito embora haja um investimento 
em um bem móvel. Pela Lei, o rendimentos devem ser provenientes 
do “esforço do empreendedor ou de terceiros”. O sentido da expressão 
remete ainda à necessária existência de um empreendimento ou de 
um negócio efetivo. Sem a existência de empreendimento (projeto, 
negócio ou empresa) seria difícil a caracterização de CIC. É o que ocorre 
muitas vezes nos casos de fraude. Dito isso, a remuneração deve 
ser proveniente desse empreendimento (empreendedor), podendo 
ainda ser proveniente de terceiros, que não o próprio empreendedor. 
Não faria sentido caracterizar como valores mobiliários instrumentos 
que não estivessem ligados a empreendimentos. No caso dos títulos 
de dívida de empresas, a relação é direta com o negócio da empresa 
e com o esforço do empreendedor, não havendo dificuldade em 
caracterizaar este elemento do CIC.  

O Modelo de Contrato de Investimento Coletivo ora proposto se reveste 
das características acima.

Competência da CVM

A CVM é competente para regular os valores mobiliários distribuídos 
publicamente pelas plataformas de investimento participativo ao 
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amparo da Instrução CVM nº 588/17, sendo certo que somente poderão ser 
distribuídos publicamente nas referidas plataformas títulos que possam 
ser caracterizados como valores mobiliários nos termos da Lei 6.385/76.

Por outro lado, é importante frisar que em se tratando de empréstimo 
coletivo (crowdlending) intermediado por instituições autorizadas pelo 
BACEN e utilizando-se de instrumentos ou contratos financeiros, o 
BACEN é competente para regular tais intermediações financeiras. Nessa 
categoria encontram-se os empréstimos intermediados por sociedade de 
empréstimo entre pessoas (SEP), as quais são reguladas pelo BACEN nos 
termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.656 de 26 de 
abril de 2018.

A própria Instrução CVM nº 588/17 deixa claro que “não regula a 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.”

Juros Remuneratórios

A remuneração mencionada no Modelo foi utilizada a título meramente 
exemplificativo. Alguns membros do Grupo de Trabalho trouxeram 
questionamentos sobre os limites de remuneração que deveriam ser 
aplicáveis ao presente instrumento, com base em entendimentos 
doutrinários e jurisprudenciais. Não obstante, tendo em vista o curto prazo 
para conclusão do Modelo, optou-se pelo entendimento mais conservador, 
usando-se como subsídio o previsto expressamente sobre o tema no 
Código Civil (arts. 406 e 591), sem prejuízo desse tema ser aprofundado 
por aqueles que desejarem utilizar do Modelo junto aos seus respectidos 
advogados.  

Cláusula de Inadimplência

Um assunto debatido no grupo foi a necessidade de viabilizar a execução 
dos contratos de investimento coletivo de forma ordenada e coletiva. Por 
se tratar de contratos de pequeno valor, dificilmente os investidores teriam 
interesse em proceder à cobrança dos mesmos de forma individual. Para 
tanto, sugere-se a nomeação de um agente (que poderia ser a Plataforma, 
o Investidor Líder ou mesmo terceiro contratado para esse fim) que ficaria 
encarregado de executar a decisão da maioria dos investidores, mediante 
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deliberação em reunião constituída especificamente para este fim, e 
de representá-los caso seja necessário entrar com ação judicial para 
cobrança do título. Esse procedimento poderia facilitar a organização 
dos Investidores para cobrança do crédito, embora não haja garantias 
de que nesse caso o judiciário aceitará a cumulação de ações de todos os 
Investidores num mesmo processo judicial.
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CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO DE DÍVIDA (NÃO 
CONVERSÍVEL) PARA EMISSÃO EM PLATAFORMAS DE 

CROWDFUNDING DE INVESTIMENTO Nº [ ]

Quadro I – PREAMBULO (PARTES)
Emissora

Nome: [ ]
CNPJ/ME: [ ]
Endereço: [ ]
Cidade: [ ] Estado: [ ] CEP: [ ]
E-mail: [ ] Telefone: [ ]

Investidor
Nome: [ ]
CNPJ/ME/CPF/ME: [ ]
Endereço: [ ]

Cidade: [ ] Estado: [ ] CEP: [ ]
E-mail: [ ] Telefone: [ ]

Interveniente(s) Anuente(s)
Nome: [ ] (“Plataforma” [ou “Agente”, quando mencionado nesta função])
CNPJ/ME: [ ]
Endereço: [ ]
Cidade: [ ] Cidade: [ ] Cidade: [ ]
E-mail: [ ] Telefone: [ ]

[Fiador]
Nome: [ ]
CNPJ/ME/CPF/ME: [ ]
Endereço: [ ]

Cidade: [ ] Cidade: [ ] Cidade: [ ]
E-mail: [ ] E-mail: [ ] E-mail: [ ]

[incluir outras partes ou intervenientes, se for o caso]
Quadro II - CARACTERÍSTICAS

VALOR DO PRINCIPAL: 
R$ [ ] 

DATA DE DESEMBOLSO: 
Data de Encerramento da 

Oferta 
(conforme Cláusula 5.1.2)

DATA DE VENCIMENTO: 
[ ]/[ ]/[ ], observada a Cláusula 8.1.

NÚMERO TOTAL DE PARCELAS
[ ]

DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS
1ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]
2ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]
3ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]
4ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]

5ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]
6ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]
7ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]

[....]
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FORMA DE PAGAMENTO: 
• documento de ordem de crédito – DOC, ou 
• transferência eletrônica disponível – TED
• depósito à vista identificado, à escolha da Emissora.
• Para detalhes: Cláusula 10.2 

LOCAL DE EMISSÃO: 

Cidade de [ ], Estado de [ ]

ENCARGOS
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

[Não aplicável]

JUROS 
REMUNERATÓRIOS

[ ]% ao ano

INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS:

A partir da Data de Desembolso, 
[incidentes sobre o Valor de 

Principal, à base de 360 dias] ou 
[calculados de forma exponencial 

cumulativa pro rata die pela 
quantidade de dias corridos durante 

o Período de Capitalização] 

Quadro III – GARANTIAS
[Não há garantia, real ou fidejussória] ou [O Contrato de Dívida conta com as seguintes 

garantias: [ ]]
Quadro IV – DADOS PARA PAGAMENTO

Banco
[ ]

Agência
[ ]

N.° da Conta Corrente 
[ ]

Quadro V – DADOS DA OFERTA PÚBLICA
DATA DE INÍCIO DA OFERTA

[ ]/[ ]/[ ].

VALOR MÍNIMO DA 
OFERTA 1

R$ [ ] 

VALOR MÁXIMO DA OFERTA

R$ [ ]

OBJETO SOCIAL DA 
EMISSORA

A Emissora tem como objeto 
social [ ].

USO DOS RECURSOS

Operação de dívida cujos recursos serão utilizados pela 
Emissora para [ ].

1 Item aplicável caso haja possibilidade de distribuição parcial, nos termos do item III, art. 5º da ICVM 588. Esse valor não poderá ser inferior a 2/3 do 

Valor Máximo da Oferta.
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CONSIDERANDO QUE:

A. A Plataforma opera uma plataforma eletrônica, registrada na Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), de investimento participativo em sociedades de pequeno porte 
(disponível em “http://[ ]”), doravante denominada “Plataforma Eletrônica”;

B. A Plataforma e a Emissora celebraram, os seguintes contratos: (i) “Contrato de Prestação 
de Serviços e Outras Avenças” (“Contrato de Prestação de Serviços”), nos termos do 
qual ficou acordado que a Plataforma disponibilizaria à Emissora acesso à Plataforma 
Eletrônica, bem como às funcionalidades de registro de passivos financeiros e relação com 
investidores (“Serviços de Registro e RI”) disponibilizadas por meio de software integrado 
à Plataforma Eletrônica, de modo que referências à Plataforma Eletrônica neste Contrato 
de Dívida englobam as funcionalidades de registro de passivos financeiros e relação 
com investidores ora tratadas; (ii) o “[Contrato de Listagem]” nos termos do qual ficou 
acordado questões comerciais e regulatórias da Oferta (conforme abaixo definida), como 
taxas, obrigações e responsabilidades; (iii) o “Contrato de Prestação de Serviços de Agente 
Administrativo” (“Contrato do Agente”) pretendendo as Partes estabelecer as funções 
a serem desempenhadas pela Plataforma na qualidade de agente administrativo dos 
Investidores no âmbito dos documentos relacionados à Oferta (conforme abaixo definido); 
e (iv) o [“Contrato de Realização de Oferta Pública”] (“Contrato de Oferta Pública”), nos 
termos do qual ficou acordado que a Emissora iria captar recursos por meio da Plataforma 
Eletrônica2; 

C. A Plataforma, a Emissora e o Investidor desejam contratar uma operação de dívida de 
natureza contratual, regida pelas leis da República Federativa do Brasil;

D. Nos termos do Contrato de Oferta Pública, a captação de recursos da Emissora deve ocorrer 
mediante assinatura, pela Emissora, de contratos representativos de dívida não-conversível 
(“Contratos de Dívida” ou, quando referido individualmente, “Contrato de Dívida”), a serem 
celebrados individualmente com cada um dos Investidores  até o Montante Máximo da 
Captação (conforme definido no Quadro V acima), os quais serão objeto de oferta pública 
com dispensa de registro (“Oferta”), nos termos da Instrução da CVM nº 588 de 13 de julho 
de 2017 (“ICVM 588”), conforme alterada, sendo que, para fins legais e regulatórios, os 
Contratos de Dívida configuram-se como valor mobiliário de dívida, na forma de contratos 
de investimento coletivo, nos termos do art. 2º, inciso IX, da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, conforme alterada;

E. A Plataforma, a Emissora e o Investidor concordam que todos os investidores de Contratos 
de Dívida emitidos pela Emissora no âmbito da Oferta, ao contratarem os respectivos 
Contratos de Dívida, deverão agir e atuar de forma conjunta e coordenada, nos termos e 

2 Cada plataforma deve avaliar os Contratos que devem ser celebrados no âmbito dos serviços a serem prestados. Não foi objeto de discussão 

do GT de Impacto o escopo de contratos que devem ser celebrados por cada plataforma. O Considerando B acima foi preparado com base 

na experiência dos membros do grupo de trabalho (tendo como referência especialmente a plataforma Basement). O número e escopo de 

contratos pode sofrer modificações de acordo com a conveniência cada plataforma.
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condições dos respectivos Contratos de Dívida;
F. A Emissora enquadra-se no conceito de sociedade empresária de pequeno porte, previsto 

no artigo 2º, III, da ICVM 588, e a Oferta atende aos requisitos do artigo 3º da ICVM 588, para 
a dispensa de registro perante a CVM;

G. A Oferta é estruturada por meio de sindicato de grupo de investidores vinculados ao [ ], 
reunidos com a finalidade de realizar investimentos na Emissora por meio da contratação 
dos Contratos de Dívida, nos termos da ICVM 588];

H. As Partes desejam regular os termos e condições que regerão o presente Contrato de 
Dívida, bem como as questões referentes às responsabilidades da Emissora e de seus sócios 
em decorrência do Contrato de Dívida;

RESOLVEM as Partes celebrar o Contrato de Dívida, que se regerá pelas seguintes cláusulas e 
condições:



16

CAPÍTULO I
INTERPRETAÇÃO 

1.1. Interpretação. As Partes concordam que: (i) os cabeçalhos e títulos das cláusulas deste 
Contrato de Dívida servem apenas para conveniência de referência e não limitarão ou afetarão 
o significado das cláusulas, parágrafos ou itens aos quais se aplicam; (ii) sempre que exigido 
pelo contexto, as definições contidas neste Contrato de Dívida serão aplicadas tanto no singular 
quanto no plural, e o gênero masculino incluirá o feminino e vice-versa; (iii) referências a quaisquer 
documentos ou outros instrumentos incluem todas as suas alterações, aditamentos, substituições 
e consolidações e respectivas complementações existentes na data de assinatura deste Contrato 
de Dívida, salvo se expressamente disposto de forma diversa neste Contrato de Dívida; (iv) salvo 
se de outra forma expressamente estabelecido neste Contrato de Dívida, referências a capítulos, 
cláusulas, itens ou anexos aplicam-se a capítulos, cláusulas, itens e anexos deste Contrato 
de Dívida; (v) salvo se de outra forma expressamente estabelecido neste Contrato de Dívida, 
todas as referências a quaisquer Partes incluem seus sucessores, representantes e cessionários 
autorizados nos termos deste Contrato de Dívida, a qualquer título; (vi) os termos “inclusive”, 
“incluindo” e outros termos semelhantes, quando empregados no presente Contrato de Dívida, 
serão sempre interpretados como sendo acompanhados do termo “exemplificativamente”; e 
(vii) os “Considerandos” deste Contrato de Dívida são considerados parte integrante do presente 
Contrato de Dívida.

CAPÍTULO II
DO DESEMBOLSO E DA PROMESSA DE PAGAMENTO

2.1. Desembolso. Para fins da operação de dívida contratada neste Contrato de Dívida, o 
Investidor (credor) desembolsará para a Emissora (devedora), na Data de Desembolso, o Valor do 
Principal.  

2.2. Promessa de Pagamento. A Emissora pagará ao Investidor, em moeda corrente nacional, 
o Valor do Principal, acrescido dos Juros Remuneratórios, sujeito aos termos e condições 
estabelecidos neste Contrato de Dívida, nas respectivas Datas de Vencimento das Parcelas, 
conforme indicado no Quadro II acima) vencendo a última parcela na Data de Vencimento, salvo 
na hipótese de Pagamento Antecipado (conforme abaixo definido) deste Contrato de Dívida.

CAPÍTULO III
ADESÃO À OFERTA

3.1. Participação. São elegíveis para participar da Oferta e contratar os Contratos de Dívida os 
investidores que (i) observarem aos limites do art. 4º da ICVM 588 (ii) que desejarem participar da 
Oferta e (iii) tenham fornecido à Plataforma as declarações e documentos necessários para fins 
da participação na Oferta, incluindo, mas não se limitando a, o termo de ciência de riscos. 
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3.1.1. Adesão via Plataforma. A assinatura deste Contrato de Dívida é feita em meios 
exclusivamente eletrônicos, por meio da Plataforma Eletrônica, e constitui a adesão do Investidor 
a todos os termos e condições da Oferta. 

3.1.2. Cancelamento da Adesão. Caso o Investidor queira solicitar sua desistência no prazo de 
até 7 (sete) dias da assinatura deste Contrato de Dívida, terá a sua adesão à Oferta e ao presente 
Contrato de Dívida cancelada, rescindindo-se automaticamente o presente Contrato de Dívida 
para todos os fins, acompanhado do estorno de quaisquer valores que já tenha aportado 
(“Cancelamento da Adesão”). 

3.1.3. Concretização da Adesão. A adesão à Oferta e ao presente Contrato de Dívida somente 
restará concretizada após transcorrido o prazo de 7 (sete) dias garantido para fins de Cancelamento 
da Adesão, nos termos da Cláusula 3.1.2 acima (“Concretização da Adesão”).

3.1.4. Cancelamento pela Plataforma. O Investidor desde já reconhece que a Plataforma se 
reserva o direito de proceder com o Cancelamento da Adesão de quaisquer Investidores que 
tenham aderido à Oferta mediante assinatura de Contratos de Dívida e que (i) não tenham 
procedido com a efetivação do aporte de seu investimento até o momento do Encerramento 
da Oferta ou (ii) não são ou deixem de se tornar elegíveis para aderir à Oferta nos termos dos 
Contratos de Dívida.

CAPÍTULO IV
CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

4.1. Emissora. A Emissora tem por objeto social [ ].

4.2. Oferta Pública com Dispensa. Este Contrato de Dívida é celebrado no contexto de uma 
oferta pública de distribuição dos Contratos de Dívida, com dispensa de registro na CVM, por meio 
da Plataforma Eletrônica, nos termos da ICVM 588.

4.3. Montante Máximo da Captação. A Emissora tem interesse em captar no âmbito da Oferta 
o Montante Máximo da Captação, conforme indicado no Quadro V acima.

4.4. Montante Mínimo da Captação. Caso haja distribuição parcial da Oferta, o valor mínimo 
da captação deverá ser igual ou superior a 2/3 (dois terços) do Montante Máximo da Captação 
(“Montante Mínimo da Captação”). Para fins de verificação do atingimento do Montante Mínimo 
da Captação, apenas serão contabilizados os investimentos decorrentes de adesões concretizadas, 
nos termos da Cláusula 3.1.3 acima.

4.5. Prazo. O prazo para captação de investimentos será de 180 (cento e oitenta) dias contados 
da Data de Início da Oferta (“Prazo”).
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4.6. Encerramento. A Oferta encerrar-se-á quando de sua conclusão com êxito ou de seu 
cancelamento por falta de êxito (“Data de Encerramento da Oferta”). A conclusão com êxito 
da Oferta dar-se-á sempre que (i) atingido o Montante Máximo da Captação, ou (ii) efetivada 
a distribuição parcial da Oferta (“Distribuição Parcial”) nos termos da Cláusula 4.8 abaixo 
(“Conclusão da Oferta”). Já o cancelamento da Oferta dar-se-á sempre que (i) encerrado o Prazo 
sem que se tenha atingido o Montante Mínimo da Captação, (ii) a Emissora desista da Oferta, (iii) a 
Plataforma assim o decida em razão do descumprimento das obrigações previstas nos Contratos 
de Dívida, em [seu Regulamento, seu Manual de Conduta, seus Termos de Uso] ou em quaisquer 
outros contratos firmados entre as Partes ou, ainda, em razão da infração de quaisquer normas 
constantes da legislação vigente, incluindo, sem limitação, a ICVM 588; ou (iv) for assim decretado 
pela CVM, nos termos da ICVM 588 (“Cancelamento da Oferta”).

4.7. Cancelamento da Oferta. Uma vez cancelada a Oferta, os Contratos de Dívida, incluindo 
este Contrato de Dívida, serão automaticamente rescindidos, e todos os valores eventualmente 
aportados pelos Investidores serão estornados integralmente a estes.

4.8. Distribuição Parcial. A qualquer momento poderá a Emissora decidir pela Distribuição 
Parcial da Oferta, desde que atingido o Montante Mínimo de Captação, nos termos da Cláusula 
4.4 acima. Nesse caso, deverá a Emissora comunicar prontamente à Plataforma de sua decisão de 
proceder com a Distribuição Parcial, o qual prosseguirá então com a Conclusão da Oferta por meio 
da Plataforma Eletrônica.

CAPÍTULO V
CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS DE DÍVIDA

5.1. Características Básicas. Os Contratos de Dívida são celebrados sob as seguintes condições 
básicas:

5.1.1. Contratos de Dívida Celebrados. No contexto da Oferta, a Emissora tem interesse em 
celebrar Contratos de Dívida até o Montante Máximo da Captação, sendo que, observado esse 
limite, cada Investidor, mediante a adesão à Oferta e celebração do respectivo Contrato de Dívida, 
contratará o Valor do Principal por ele indicado no Quadro II acima. Cada Investidor contratará 
apenas um Contrato de Dívida no âmbito da Oferta. 

5.1.2. Data de Desembolso. Para todos os fins e efeitos legais, a data em que os recursos deverão 
ser desembolsados para a Emissora no âmbito dos Contratos de Dívida corresponderá à Data de 
Encerramento da Oferta (“Data de Desembolso”).

5.1.3. Prazo e Data do Vencimento. Para todos os fins e efeitos legais, ressalvadas as hipóteses 
de vencimento antecipado, a Emissora obriga-se a proceder ao pagamento integral dos Contratos 
de Dívida pelo seu Valor de Principal, acrescido dos Juros Remuneratórios, dos eventuais Encargos 
Moratórios e demais valores devidos pela Emissora nos termos dos Contrato de Dívida, conforme 
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aplicável, até a Data do Vencimento dos Contratos de Dívida indicada no Quadro II acima, 
observados os termos da Cláusulas 8.2 e 10.3

5.1.4. Atualização Monetária. O Valor de Principal não será atualizado monetariamente, conforme 
indicado no Quadro II acima.
 
5.1.5. Juros Remuneratórios3. Os Contratos de Dívida farão jus ao pagamento de Juros 
Remuneratórios, a partir da Data de Desembolso, incidentes sobre o Valor de Principal, 
correspondentes conforme indicado no Quadro II acima Os Juros Remuneratórios serão calculados 
de forma exponencial e cumulativa pro rata die pela quantidade de dias decorridos desde a Data 
da Emissão até a Data de Vencimento ou até a data de liquidação antecipada, resultante da 
ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado (“Período de Capitalização”), obedecida a 
seguinte fórmula4:

J = VNe x (Fator de Juros – 1)
onde:

J = valor dos Juros Remuneratórios devidos ao final do Período de Capitalização, calculado com 
2(duas) casas decimais, com arredondamento.

VNe = Valor de Principal.

Fator de Juros = resultado da Taxa de Juros elevada ao expoente de número de dias corridos 
durante o Prazo de Capitalização, calculado com 6 (seis) casas decimais, com arredondamento, 

apurado de acordo com a seguinte fórmula:

Fator de Juros = [(Taxa de Juros + 1) ^ (n/360)]

onde:

Taxa de Juros = [ ] ([ ])

n = número de dias corridos durante o Prazo de Capitalização, sendo “n” um número inteiro.

5.1.6. Garantias O Contrato de Dívida [não contará com garantia, real ou fidejussória] ou [contará 
com as garantias descritas no Quadro III acima, conforme aplicável].

3 Tratando-se de estipulação de juros em benefício de credor não caracterizado como instituição financeira, aplica-se à hipótese a Lei de Usura 

(Decreto nº 22.626/1933), contrario sensu da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, encontrando-se, por força do art. 1º da norma em comento, 

a taxa de juros limitada ao dobro da taxa legal, atualmente estabelecida no art. 406 do Código Civil em vigor. Além disso, haveria ainda restrição à 

capitalização de juros em periodicidade inferior à anual por conta do que prevê o art. 4º da referida Lei de Usura. Durante vários anos, o Superior 

Tribunal de Justiça emitiu decisões oscilantes e contraditórias sobre qual seria a taxa do art. 406, ou seja, qual seria a taxa “em vigor para a mora do 

pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Algumas decisões aplicavam a taxa SELIC e outras a taxa de 1% ao mês mencionada no art. 161 

do Código Tributário Nacional. A Plataforma e a Emissora deverão analisar este aspecto com seus assessores jurídicos para determinar qual taxa de 

juros aplicar para cada operação.

4 Fórmula aplicável em caso de capitalização.
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5.1.7. Pagamento Antecipado. Os Contratos de Dívida somente poderão ser pagos antes da 
Data de Vencimento em caso de ocorrência de um dos Eventos de Vencimento Antecipado dos 
Contratos de Dívida, ou a critério exclusivo dos Investidores, observado o previsto no Capítulo VI 
deste Contrato de Dívida.

5.2. Assinatura Eletrônica. O presente Contrato de Dívida é assinado eletronicamente por cada 
uma das Partes.

5.3. Controle Digital. A Plataforma manterá, ainda, por meio da Plataforma Eletrônica, um 
controle digital da base de Investidores que contrataram os Contratos de Dívida no âmbito da 
Oferta, com o investimento realizado por cada Investidor na Emissora nos termos dos Contratos 
de Dívida, para exercício de sua função de procurador dos Investidores nos termos da Cláusula 
7.1 abaixo, bem como de suas atribuições impostas pela ICVM 588, com o que a Emissora e os 
Investidores desde já concordam.

5.3.1. Cada Parte receberá uma via do Contrato de Dívida assinado eletronicamente.

CAPÍTULO VI
FUNÇÕES DO AGENTE E REPRESENTAÇÃO

6.1. O Investidor, neste ato, nomeia e constitui a [Plataforma]5  como sua mandatária (“Agente”), 
outorgando-lhe poderes para administrar e intermediar o fluxo de informações e comunicações 
relacionadas a este Contrato de Dívida e aos contratos relacionados às Garantia a que se refere o 
Quadro III acima (“Contratos de Garantia”), caso aplicável, bem como para exercer os poderes de 
representação contidos na Cláusula 7.1. O Agente, na qualidade de procurador, não terá qualquer 
outra função que não as funções elencadas neste Contrato de Dívida e nos respectivos Contratos 
de Garantia, conforme aplicável. No que tange à função do Agente, caso haja divergência entre os 
termos deste Contrato de Dívida e quaisquer outros contratos no âmbito da Oferta, prevalecerão 
os termos e condições ora estabelecidos.

6.2. Toda e qualquer comunicação referente aos Contratos de Dívida, desde que recebida 
pelo Agente, será encaminhada ou repassada aos Investidores e/ou qualquer outra parte e/ou 
terceiro, conforme o caso, no prazo de até 2 (dois) dias úteis do recebimento da informação, 
notificação ou comunicação. Caso tal notificação refira-se a (i) um assunto considerado urgente 
pelo respectivo remetente, o Agente deverá ser informado por escrito sobre tal urgência e envidar 
seus melhores esforços para encaminhar a comunicação dentro do menor prazo possível; [ou (ii) 
caso os Contratos de Garantia ou demais documentos referentes à Oferta estabeleçam prazo 
menor para o encaminhamento da comunicação, o Agente deverá encaminhar a comunicação 
dentro do prazo estabelecido em tal contrato ou documento].

6.3. Para tais finalidades, o Investidor, neste ato, nomeia e constitui o Agente como seu 
procurador, nos termos dos artigos 653 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

5 A contratação da Plataforma como mandatário é facultativa, podendo ser contratado um terceiro para a realização dos serviços;
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(“Código Civil Brasileiro”) outorgando-lhe todos os poderes ordinários e especiais para, em nome 
e por conta dos Investidores:

1. exercer quaisquer direitos, prerrogativas ou privilégios decorrentes deste Contrato de 
Dívida, dos Contratos de Garantia e demais documentos celebrados no âmbito da Oferta, conforme 
aplicável, desde que de acordo com as deliberações da Reunião de Investidores (conforme 
definido abaixo);

2. agir como procurador do Investidor para tomar todas as medidas necessárias por conta e 
ordem do Investidor; 

3. praticar todos os atos, por mais especiais que sejam, para bem e fielmente cumprir as 
atribuições de Agente definidas neste Contrato de Dívida; e

4. substabelecer, no todo ou em parte, os poderes que lhe foram outorgados sob este 
Contrato de Dívida a qualquer empresa integrante do seu grupo econômico, desde que mediante 
prévia autorização da Reunião de Investidores.

6.4. Dentre os poderes ora outorgados ao Agente não se incluem poderes para, em nome do 
Investidor, receber pagamentos (exceto se esses pagamentos tiverem como origem recursos 
obtidos com a excussão dos Contratos de Garantia, conforme aplicável), dar quitação, conceder 
moratória, renunciar direitos ou representá-lo em juízo, ou, ainda, praticar quaisquer atos que não 
tenham sido expressamente deliberados pela Reunião de Investidores, exceto se de outro modo 
estabelecido neste Contrato de Dívida.

6.5. O Investidor declara e reconhece desde já que, na hipótese de excussão dos Contratos 
de Garantia, conforme aplicável, o Agente será indicado para tal finalidade e, portanto, agirá na 
qualidade de procurador do Investidor, o qual será titular dos bens e/ou direitos resultantes da 
referida excussão. Como resultado, o Investidor nomeia e constitui o Agente como seu procurador 
para que este, em nome e em benefício do Investidor, pratique todos os atos referentes à 
execução dos Contratos de Garantias e à distribuição dos recursos ao Investidor, tudo de acordo 
com as deliberações da Reunião de Investidores e com o disposto neste Contrato de Dívida e nos 
Contratos de Garantia.

6.6. O Investidor praticará todos os atos necessários a garantir o desempenho pelo Agente de 
suas funções, nos termos deste Contrato de Dívida, incluindo, caso aplicável, a outorga ao Agente 
de procurações específicas requeridas em juízo ou por qualquer órgão.

6.7. O Agente deverá sempre atentar para o estrito cumprimento de suas funções previstas 
neste Contrato de Dívida, atuando sempre no melhor interesse do Investidor e obrigando-se a 
exercer os poderes de representação que lhes são outorgados de acordo com as instruções da 
Reunião de Investidores.
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6.8. O Agente não estará obrigado a tomar qualquer decisão ou adotar qualquer medida que 
não esteja expressamente indicada neste Contrato de Dívida, sendo, contudo, obrigado a agir ou 
deixar de agir em conformidade com as instruções da Reunião de Investidores. Tais instruções 
vincularão todos os Investidores, desde que fornecidas de acordo com os termos deste Contrato 
de Dívida. O Agente não deverá adotar qualquer ação que, no seu entendimento, exponha o 
Investidor à responsabilidade por perdas e danos ou que seja contrária a este Contrato de Dívida 
ou à legislação aplicável, devendo nesse caso prontamente informar o Investidor. Nesse caso, 
nenhuma responsabilidade será imputada ao Agente.

6.9. O Agente não será responsabilizado por qualquer ação ou omissão em relação a este 
Contrato de Dívida, exceto em caso de culpa grave ou dolo.

6.10. Todo e qualquer custo, despesa, taxa devidos em razão das medidas a serem tomadas 
pelo Agente, na qualidade de procurador do Investidor, nos termos das instruções recebidas da 
Reunião de Investidores, deverão ser suportados e pagos exclusiva e diretamente pela Emissora, 
nos termos do Contrato do Agente. Em qualquer caso, se a Emissora não efetuar tais pagamentos 
ao Agente nos prazos fixados no Contrato do Agente, o Investidor poderá optar por efetuar os 
mesmos pagamentos ao Agente, exigindo o ressarcimento correspondente à Emissora.

6.11. Caso as medidas e procedimentos para excussão da garantia não tenham início dentro do 
prazo inicialmente estimado em razão de atraso no pagamento mencionado acima, na Cláusula 
6.9, o Agente não poderá ser responsabilizado por este atraso.

6.12. O Agente compromete-se a não alterar, sem autorização prévia e por escrito da Reunião 
de Investidores, os termos e condições do Contrato do Agente.

CAPÍTULO VII
MANDATO

 
7.1. O Agente obriga-se a exercer os poderes de representação que lhe foram outorgados na 
Cláusula 6.1 de acordo com o que segue:

1. Os seguintes atos dependerão sempre da deliberação da Reunião de Investidores, na forma 
prevista na Cláusula 9.1, sendo toda e qualquer decisão tomada por maioria de votos, conforme 
Cláusula 8.1.1:

(i) decretação de Vencimento Antecipado, observado o disposto na Cláusula 8.1;

(ii) execução dos Contratos de Garantia, caso aplicável nos termos do Quadro IV do Preâmbulo; 

(iii) concessão à Emissora de prazo de tolerância em caso de descumprimento de obrigações 
(pecuniárias ou não) pela Emissora nos termos dos Contratos de Dívida e, conforme aplicável, nos 
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Contratos de Garantia;

(iv) renúncia, liberação, alteração ou substituição de qualquer Contrato de Garantia; 

(v) renúncia ou novação de qualquer crédito ou direito relacionado aos Contratos de Dívida e 
conforme aplicável aos Contratos de Garantia;

(vi) prorrogação do período de vigência ou quaisquer alterações nas taxas, prazos e condições 
relacionados aos Contratos de Dívida;

(vii) concordância com a fusão, cisão, dissolução, incorporação de sociedade, ativos, passivos 
ou ações, alteração no controle efetivo, direto ou indireto da Emissora, ou seus respectivos 
sucessores, ou qualquer outro processo de reestruturação societária envolvendo a Emissora (ou 
seus respectivos sucessores), observados os termos e condições dos Contratos de Garantia;

(viii) constituição de novas garantias relacionadas à Oferta;

(ix) escolha do escritório de advocacia para atuar na defesa dos interesses dos Investidores, 
bem como todos os termos de sua contratação, inclusive valor e forma de pagamento de 
honorários;

(x) aprovação da destituição do Agente ou da indicação de um novo Agente nas hipóteses 
previstas neste Contrato de Dívida; e

(xi) aprovação de matérias relacionadas a qualquer alteração dos termos e condições dos 
Contratos de Dívida, exceto Termos Aditivos (conforme abaixo definidos) para fins da Cláusula 
13.1 abaixo.

2. Qualquer Investidor poderá solicitar ao Agente, a qualquer tempo, que determinado ato a 
ser praticado ou direito a ser exercido pelo Agente, na qualidade de procurador dos Investidores, 
ou seja, em nome e em benefício dos Investidores, não relacionado no rol constante no item 1, 
supra, seja objeto de deliberação da Reunião de Investidores, observado o disposto na Cláusula 
9.1 abaixo.

7.2. O Agente, desde já, obriga-se a dar conta de seus atos aos Investidores, nos termos do 
artigo 668 do Código Civil Brasileiro. Os documentos enviados pelo Agente deverão ser recebidos 
pelo Investidor a título de prestação de contas.

7.3. O Agente poderá renunciar às suas funções a qualquer tempo mediante o envio de 
notificação prévia por escrito neste sentido ao Investidor com, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) 
dias de antecedência, podendo, também, ser destituído a qualquer tempo, com ou sem justa 
causa, pelos Investidores, desde que haja voto favorável de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 
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Investidores, sendo o voto de cada Investidor aferido em função de sua respectiva participação 
na Oferta. Após a renúncia ou destituição do Agente, os Investidores indicarão um sucessor 
para a função aplicável, nos termos da Cláusula 8.1.1. O Agente substituto será uma instituição 
razoavelmente aceitável pelos Investidores. Apenas após a aceitação da indicação para o cargo 
de Agente, segundo os termos dos Contratos de Dívida, pelo Agente substituto, tal substituto 
sucederá o Agente que estiver se retirando em todos os direitos e obrigações previstos nos 
Contratos de Dívida.

7.4. Depois da renúncia ou destituição de qualquer Agente, segundo os termos dos Contratos 
de Dívida, as disposições dos Contratos de Dívida serão aplicáveis, no que diz respeito a qualquer 
ação ou omissão ocorrida durante o tempo em que o mesmo atuou como Agente, conforme 
estabelecido nos Contratos de Dívida.

7.5. A recuperação judicial e extrajudicial, e a falência do Agente, acarretará sua destituição 
automática, devendo ser adotadas, de imediato, as providências para substituição do Agente, nos 
termos acima previstos.

CAPÍTULO VIII
VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CONTRATOS DE DÍVIDA

8.1. Hipóteses de Vencimento Antecipado. O Contrato de Dívida será automaticamente 
declarado vencido (“Vencimento Antecipado”), de acordo com os termos deste Capítulo VI, em 
caso de ocorrência de qualquer dos seguintes eventos (“Eventos de Vencimento Antecipado”)6:

1. descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista neste 
Contrato de Dívida que (a) não esteja previsto em um dos demais Eventos de Vencimento 
Antecipado descritos nesta Cláusula 8.1, e (b) não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da data de recebimento da respectiva notificação de descumprimento enviada pela Plataforma ou 
Investidores, exceto se a Maioria dos Investidores consentir em prorrogar o referido prazo;

2. descumprimento, pela Emissora, das obrigações de divulgação dos Indicadores de 
Performance definidos no item (iv) da Cláusula 11.1 abaixo que não seja sanado no prazo de 10 (dez) 
dias contados de sua verificação, exceto se a Maioria dos Investidores consentir em prorrogar o 
referido prazo;

3. cisão, fusão, incorporação, redução de capital social ou qualquer outra forma de 
reorganização societária da Emissora, exceto por uma cisão, fusão, incorporação, redução de 
capital social ou qualquer outra forma de reorganização societária da Emissora autorizada pela 
Maioria dos Investidores;

4. alteração de controle da Emissora que não aquela resultante de oferta pública inicial 
de ações da Emissora - IPO, por meio de uma única ou uma série de operações correlatas, seja 

6 Outras hipóteses de vencimento antecipado poderão ser inclusas a critério da Plataforma, conforme negociado com o Emissor.
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em decorrência de alienação de controle direta ou indireta pelos sócios controladores, seja em 
decorrência de aumento de capital com subscrição que resulte na referida alteração de controle 
(“Alteração de Controle”), sem a anuência prévia da Maioria dos Investidores;

5. [alienação pelos sócios controladores, por meio de uma única ou uma série de operações 
correlatas, de parcela superior a 35% (trinta e cinco por cento) de sua participação detida na 
Emissora, que não constitua uma Alteração de Controle, para quaisquer terceiros, sem a anuência 
prévia da Maioria dos Investidores;]

6. alienação, por meio de uma única ou uma série de operações correlatas, da totalidade ou 
de quase totalidade dos negócios e ativos da Emissora, de tal forma que venha a materialmente 
esvaziar o seu patrimônio; [não observância da obrigação de exclusividade estabelecida no item 
(viii) da Cláusula 11.1 abaixo pelos administradores da Emissora, sem a anuência prévia da Maioria 
dos Investidores;] e

7. em relação à Emissora: (a) decretação de falência; (b) pedido de autofalência; (c) pedido 
de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, independentemente do deferimento do 
respectivo pedido; ou (d) liquidação, dissolução ou extinção.

8.1.1. Consentimento da Maioria dos Investidores. A autorização, anuência e consentimento 
dos Investidores para fins do disposto na Cláusula 8.1 serão considerados obtidos em Reunião 
de Investidores, mediante a autorização, anuência ou consentimento, por meio da Plataforma, 
ou por outro meio legalmente idôneo e previamente acordado pelas Partes, dos Investidores 
titulares de mais de 50% (cinquenta por cento) dos votos proferidos em Reunião de Investidores 
convocada para esse fim, nos termos do Capítulo IX abaixo (“Maioria dos Investidores”), sendo 
que tal autorização, anuência e consentimento da Maioria dos Investidores vincularão todos os 
Investidores.

8.1.2. Observado a Cláusula 128.1.1 acima, cada voto corresponderá proporcionalmente ao valor 
dos respectivos Contratos de Dívida.

8.2. Penalidades. Nas hipóteses de ocorrência de um dos Eventos de Vencimento Antecipado 
de que tratam os itens (i) a (vii) acima, a Emissora ficará sujeita ao pagamento de multa não 
compensatória aos Investidores, em valor equivalente à taxa simples de [2% (dois por cento) 
do valor nominal dos Contratos de Dívida ao ano, a contar, pro rata temporis, da Data de 
Encerramento da Oferta até a data da ocorrência do Evento de Vencimento Antecipado (“Multa 
Não-Compensatória”)].
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CAPÍTULO IX
REUNIÃO DE INVESTIDORES

 
9.1. Exceto se de outra forma prevista neste Contrato de Dívida, todos os atos a serem praticados 
pelo Agente, enquanto representante dos Investidores, que não sejam de administração ordinária 
e rotineira dos Contratos de Dívida, serão praticados em conformidade com as decisões proferidas 
em Reunião de Investidores, cuja deliberação vinculará o Agente e os outros Investidores.

9.2. Os Investidores poderão se reunir, a fim de deliberar sobre as matérias listadas na Cláusula 
9.1, conforme aqui previsto e/ou sobre eventuais matérias de interesse dos Investidores (“Reunião 
de Investidores”). O Agente e a Plataforma não terão direito a voto em qualquer Reunião de 
Investidores. 

9.3. Qualquer dos Investidores pode solicitar ao Agente, por escrito, a convocação da Reunião 
de Investidores, a qualquer tempo, durante o prazo dos Contratos de Dívida. Recebida a solicitação 
por escrito do Investidores, o Agente deverá, no prazo de 2 (dois) dias úteis, notificar por escrito 
todos os Investidores para realização da Reunião de Investidores, a qual deverá ser realizada, 
em primeira convocação, com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência e, em segunda 
convocação, com 2 (dois) dias úteis de antecedência.

9.4. A Reunião de Investidores instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de 
Investidores que representem 2/3 (dois terços) do valor total da Oferta e, em segunda convocação, 
com qualquer número de Investidores.

9.4.1. A convocação de que trata a Cláusula 9.4 preverá a ordem do dia, a data e a hora, observado 
que a Reunião de Investidores será sempre realizada digitalmente, sendo considerado seu local 
de realização, para fins legais, o Local de Emissão do Contrato de Dívida.

9.5. A presidência da Reunião de Investidores caberá (i) ao Agente, na qualidade de mandatário 
dos Investidores; ou (ii) ao representante de qualquer Investidor eleito para tanto pelos demais 
presentes à reunião.

9.6. Deverão ser observados os quóruns de instalação e de deliberação estabelecidos neste 
Contrato de Dívida. Exceto se previsto de forma diferente neste, será considerado, para fins de 
quórum de instalação e de deliberação, a totalidade dos Investidores, conforme participação nos 
Contratos de Dívida (incluindo-se, portanto, a participação do Investidor ausente na Reunião de 
Investidores ou com o direito de voto suspenso).

9.7. O voto será realizado por meio eletrônico, mediante a competente certificação digital 
de assinatura. Os representantes legais dos Investidores, com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas da data da Reunião de Investidores, deverão encaminhar ao Agente os 
documentos comprobatórios dos poderes devidamente outorgados para participação na Reunião 
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de Investidores ou, alternativamente, confirmar por escrito a aplicabilidade de documentos 
comprobatórios encaminhados anteriormente, observada a antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. Sem a apresentação desses documentos dentro do prazo estipulado ou, 
alternativamente, sem a mencionada confirmação por escrito de aplicabilidade de documentos 
encaminhados anteriormente, não será permitida a presença desse representante na Reunião de 
Investidores.

9.8. Somente os Investidores que estiverem em dia com as obrigações decorrentes deste 
Contrato de Dívida poderão exercer seu direito de voto, permanecendo, no entanto, os 
inadimplentes, vinculados à decisão da Reunião de Investidores.

9.9. As decisões da Reunião de Investidores acerca das matérias indicadas na Cláusula 8.1, bem 
como as demais deliberações para aprovação das matérias não constantes da Cláusula, serão 
sempre realizadas por Maioria dos Investidores.

9.10. A deliberação da Reunião dos Investidores obrigará todos os Investidores, devendo o 
Agente exercer sua função conforme deliberado pela Reunião de Investidores, representando a 
deliberação tomada para fins desse Contrato de Dívida, [dos Contratos de Garantia], dos demais 
documentos referentes à Oferta e da manifestação da vontade de todos os Investidores.

CAPÍTULO X
PAGAMENTO

10.1. Pagamento Antecipado. Nos casos dos Investidores que optarem pelo Pagamento 
Antecipado em decorrência do Vencimento dos Contratos de Dívida, a Emissora realizará o 
pagamento de valor correspondente à soma dos Valores de Principal dos Contratos de Dívida, 
acrescido (i) dos Juros Remuneratórios calculados pro rata temporis desde a Data de Desembolso 
até a data do seu efetivo pagamento, (ii) da Multa Não-Compensatória prevista na Cláusula 8.2 
acima, se aplicável e (iii) dos encargos moratórios aplicáveis, nos termos da Cláusula 10.3 abaixo, 
com o consequente cancelamento dos Contratos de Dívida resgatados, conforme cláusula 10.2 
abaixo.

10.2. Local e Prazo de Pagamento. Os pagamentos em dinheiro referentes a este Contrato de 
Dívida a que os Investidores fizerem jus serão efetuados pela Emissora pelo número de parcelas 
mensais e consecutivas indicadas o Quadro II acima, mais Juros Remuneratórios cabíveis, 
vencendo a primeira na Data de Pagamento da Primeira Parcela (conforme indicado no Quadro II 
acima), data em que a mesma deverá ser paga diretamente ao respectivo Investidor, em moeda 
corrente nacional, em conta corrente indicada no Quadro IV acima, por meio de (i) depósito à 
vista identificado, (ii) documento de ordem de crédito – DOC, ou (iii) transferência eletrônica 
disponível – TED, à escolha da Emissora, nos termos da regulamentação em vigor e da Cláusula 
10.1 acima. Caberá ao Investidor manter suas informações bancárias junto à Plataforma e à 
Emissora devidamente atualizadas, devendo informá-los, por meio da Plataforma ou por outro 
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meio legalmente idôneo e previamente acordado entre as Partes, caso modifique ou encerre a 
conta corrente ou de pagamentos original que tenha utilizado para fins do investimento, não 
se responsabilizando a Plataforma ou a Emissora caso o pagamento não possa ser viabilizado 
em decorrência do encerramento ou modificação de conta que não tenha sido previamente 
informado pelo Investidor, não cabendo, neste caso, o pagamento de encargos moratórios 
previstos na Cláusula 10.3 abaixo ao Investidor. 

10.3. Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia 
devida aos Investidores nos termos deste Contrato de Dívida, os débitos em atraso ficarão 
sujeitos a (i) juros de mora calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento até a 
data do efetivo pagamento, pela taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante devido e 
não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; e 
(ii) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por 
cento) sobre o valor devido e não pago.

10.4. Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento 
de qualquer obrigação relativa a este Contrato de Dívida, até o primeiro dia útil subsequente, se 
o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário no local de 
pagamento, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.

CAPÍTULO XI
OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

11.1. Obrigações. Sem prejuízo de outras obrigações expressamente previstas na legislação, 
nas regulamentações aplicáveis e nos demais documentos da Oferta, incluindo, sem limitação, 
[Regulamento da Plataforma, Contrato de Prestação de Serviços, Contrato de Listagem e no 
Contrato de Oferta Pública], a Emissora obriga-se a: 

(i) utilizar a integralidade dos recursos aportados pelos Investidores nos termos dos Contratos 
de Dívida de acordo com o previsto na Quadro V acima (Destinação e Utilização dos Recursos);

(ii) arcar, de forma exclusiva, com todos os custos relativos: (a) à Oferta, incluindo as 
publicações necessárias de acordo com a legislação e regulação aplicável; (b) à contratação de 
assessores jurídicos e/ou financeiros; e (c) todas e quaisquer outras providências necessárias para 
a emissão e manutenção dos Contratos de Dívida;

(iii) prestar, por meio da Plataforma, ou por outro meio legalmente idôneo e previamente 
acordado pelas Partes, as informações razoavelmente requeridas pelos Investidores;

(iv) a cada 6 (seis) meses, divulgar, por meio da Plataforma, ou por outro meio legalmente 
idôneo e previamente acordado pelas Partes, as informações quanto à evolução dos indicadores-
chave de performance definidos no momento da Oferta (“Indicadores de Performance”), 
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conforme listados no Anexo I, informações estas que ficarão disponíveis na Plataforma Eletrônica 
para os Investidores e que deverão ser disponibilizadas pela Emissora até a Data de Vencimento 
ou a ocorrência de um dos Eventos de Vencimento Antecipado, com o pagamento de todos os 
valores devidos aos Investidores nos termos dos Contratos de Dívida;

(v) assegurar que todas as informações prestadas aos Investidores sejam verdadeiras, 
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos Investidores uma tomada de decisão 
fundamentada a respeito da Oferta;

(vi) efetuar recolhimento de quaisquer tributos ou contribuições que incidam ou venham incidir 
sobre a Oferta e que sejam de sua responsabilidade, inclusive em relação a eventuais taxas que 
venham eventualmente a ser exigidas por órgãos reguladores e/ou autorreguladores, conforme 
o caso;

(vii) [garantir que os sócios controladores, enquanto forem diretores, conselheiros e/ou 
possuírem ações da Emissora, e durante um período de até 2 (dois) anos após a alienação total 
de suas ações, não poderão exercer no Brasil atividades que concorram ou impliquem conflito de 
interesses com as atividades objeto da Emissora, ou seja, não poderão deter participação societária 
direta ou indireta, ser empregado, diretor, consultor ou ter qualquer vínculo que implique controle 
ou gestão relevante de sociedades que realizem as atividades que possam efetivamente diminuir 
o interesse de clientes nas atividades da Emissora;]

(viii) [exigir que os seus administradores atuem com exclusividade nos termos dos respectivos 
contratos de trabalho firmados entre a Emissora e cada um dos seus administradores, prevendo 
dedicação exclusiva e em tempo integral, dedicação esta que pode vir a dar-se inclusive por meio 
da prestação de serviços a outras sociedades que componham o grupo econômico da Emissora;]

(ix) celebrar contratos com seus colaboradores prevendo que toda propriedade intelectual 
desenvolvida por eles no contexto de sua relação de colaboração com a Emissora seja de 
propriedade exclusiva ou devidamente licenciada pela Emissora;

(x) comunicar, por meio da Plataforma, ou por outro meio legalmente idôneo e previamente 
acordado pelas Partes, a ocorrência de quaisquer eventos ou situações que sejam de seu 
conhecimento e que possam afetar negativamente sua habilidade de efetuar o pontual 
cumprimento das obrigações, no todo ou em parte, assumidas perante os Investidores, bem como 
qualquer fato ou evento que possa gerar um Evento de Vencimento Antecipado ou que guarde 
relação com o exercício de qualquer direito previsto nos Contratos de Dívida pelos Investidores; e

(xi) tomar as medidas necessárias para que todo o envio e recebimento de comunicações e 
notificações entre a Emissora e os Investidores durante o andamento da Oferta sejam realizados 
por meios eletrônicos e de forma idônea e segura, por meio da Plataforma Eletrônica, e, após 
concluída a Oferta, nos termos da Cláusula 15.10.2 abaixo.
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11.2. Declarações. A Emissora desde já declara que:

(i) é uma sociedade devidamente constituída e regular, nos termos da legislação vigente, e 
está solvente e em dia com todas as suas obrigações, legais ou convencionais, de natureza fiscal, 
trabalhista, sindical, previdenciária ou comercial;

(ii) possui todas as autorizações e anuências, de seus sócios ou quaisquer terceiros 
interessados, havendo praticado todos os atos societários e contratuais necessários para a 
celebração do presente Contrato de Dívida, de modo que não há nenhuma vedação, restrição 
ou condicionamento legal, contratual ou societário ao exercício dos direitos garantidos aos 
Investidores nos termos deste Contrato de Dívida;

(iii) detém a propriedade ou a legítima titularidade dos direitos de uso das marcas, domínios 
de internet e softwares necessários para o desenvolvimento de seu plano de negócios, não 
infringindo ou conflitando com direitos de propriedade intelectual de terceiros.

CAPÍTULO XII
OBRIGAÇÕES DA PLATAFORMA

12.1. Obrigações. Sem prejuízo de outras obrigações expressamente previstas na legislação, 
nas regulamentações aplicáveis e nos demais documentos da Oferta, incluindo, sem limitação, 
[Regulamento da Plataforma, Contrato de Prestação de Serviços, Contrato de Listagem, Contrato 
de Oferta Pública, Contrato de Agente e [Contratos de Garantia]] a Plataforma obriga-se a: 

(i) tomar todas as providências cabíveis para cumprir com a celebração do Contrato de Dívida 
e sua adesão pelos Investidores;

(ii) encaminhar à CVM os documentos requeridos para a realização da Oferta, bem como 
prestar quaisquer esclarecimentos ou informações que forem solicitadas pela CVM durante a 
vigência do Contrato de Dívida;

(iii) disponibilizar à Emissora e ao Investidor acesso à Plataforma, de forma a viabilizar a Oferta 
dos Contratos de Dívida, nos termos previstos no Contrato de Oferta Pública assinado entre a 
Plataforma e a Emissora; e
 
(iv) divulgar via Plataforma Eletrônica quaisquer potenciais conflitos de interesses da 
Plataforma ou de seus administradores em relação aos Investidores e à Emissora.

CAPÍTULO XIII
CESSÃO

13.1. Cessão. A Emissora não poderá transferir as suas obrigações descritas nos Contratos 
de Dívida para terceiros sem o prévio e expresso consentimento por escrito da Maioria dos 
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Investidores. O Investidor poderá ceder a sua posição contratual e a totalidade de seus direitos 
e obrigações decorrentes deste Contrato de Dívida, para um terceiro, observados os limites 
previstos na ICVM 5887  (“Novo Investidor”), mediante (a) assinatura eletrônica de um termo 
aditivo ao Contrato de Dívida entre o Investidor, o Novo Investidor, a Emissora e, na qualidade 
de interveniente anuente, a Plataforma, no formato do Anexo II ao presente Contrato de Dívida 
(“Termo Aditivo”); e (b) divulgação prévia à Emissora, por meio da Plataforma, ou por outro meio 
legalmente idôneo e previamente acordado pelas Partes, da referida intenção de transferência e 
de quaisquer situações que possam configurar conflito de interesses entre o Novo Investidor, a 
Plataforma e a Emissora.

13.2. Termo Aditivo. Após a formalização do respectivo Termo Aditivo, nos termos da Cláusula 
13.1 acima, considerar-se-á o Novo Investidor como novo titular da totalidade dos direitos e 
obrigações decorrentes deste Contrato de Dívida.

13.2.1. Anuência e Formalização. Com exceção de situações que possam configurar conflito 
de interesses entre a Emissora e a Plataforma e o Novo Investidor, as partes mencionadas na 
Cláusula 13.1 comprometem-se a assinar o Termo Aditivo em até [ ] dias úteis contatos da data de 
divulgação prévia descrita n a Cláusula 13.1, alínea (b).   

CAPÍTULO XIV
ACESSO À INFORMAÇÃO

14.1. Informações. Estarão disponíveis aos Investidores na Plataforma Eletrônica as 
informações essenciais da Oferta, bem como todas as informações relevantes que a Emissora 
vier a divulgar, incluindo, sem limitação, os Indicadores de Performance, sendo que (i) caberá à 
Emissora disponibilizar essas informações e (ii) tais informações apenas serão disponibilizadas na 
Plataforma Eletrônica até a Data de Vencimento ou a ocorrência de um dos Eventos de Vencimento 
Antecipado, com o pagamento de todos os valores devidos aos Investidores nos termos deste 
Contrato de Dívida.

CAPÍTULO XVI
DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Aditamentos. Os aditamentos a este Contrato de Dívida ou aos seus Anexos somente terão 
eficácia se efetivados por escrito e assinados eletronicamente por representantes autorizados 
das Partes. 

15.2. Boa-Fé. As Partes declaram (i) serem plenamente capazes para a celebração deste Contrato 
de Dívida; e (ii) que os termos e condições deste Contrato de Dívida foram ativamente negociados 
e redigidos de boa-fé pelas Partes, agindo estas na plena expressão e livre exercício de suas 
vontades, com ampla discussão e esclarecimento sobre os respectivos direitos e obrigações ora 
estipulados. As Partes se comprometem a fazer tudo o que for razoável, necessário e desejável, 
com boa-fé e cooperação, para realizar o espírito e o objeto do presente Contrato de Dívida.

7 Favor atentar para o fato de que a ICVM 588, nos termos do item X do art. 28, veda a intermediação secundária. Apenas é permitida a cessão 

exclusivamente privada, sendo proibida a negociação com intermediação da Plataforma.
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15.3. Irrevogabilidade. O presente Contrato de Dívida é celebrado em caráter irrevogável e 
irretratável, obrigando integralmente as Partes por si e por seus respectivos herdeiros, sucessores 
e cessionários, a qualquer título.

15.4. Ausência de Renúncia. O fato de qualquer das Partes não exigir, a qualquer tempo, o 
cumprimento de qualquer obrigação ou deixar de exercer algum direito, não será interpretado 
como renúncia a direito ou novação de obrigações, tampouco deverá afetar o direito de exigir o 
cumprimento de toda e qualquer obrigação contida neste Contrato de Dívida.

15.5. Autonomia das Disposições. Na eventualidade de qualquer disposição deste Contrato de 
Dívida ser declarada inválida ou ineficaz, tal invalidade ou ineficácia não afetará as demais cláusulas, 
termos ou disposições, que permanecerão em pleno vigor e eficácia, como se a disposição viciada 
jamais tivesse existido, sendo tais cláusulas, termos ou disposições interpretados da forma a 
melhor exprimir a intenção das Partes.

15.6. Tributos. Todos os tributos, custos e despesas incorridos no que diz respeito a este 
Contrato de Dívida serão pagos pela Parte que neles tiver incorrido ou pelo respectivo responsável 
tributário ou previdenciário, na forma da legislação em vigor.

15.7. Título Executivo. Toda e qualquer quantia devida por força ou em razão deste Contrato 
de Dívida poderá ser cobrada por via de processo de execução, visto que as Partes desde já 
reconhecem tratar-se de quantia líquida, certa e exigível, com a qualidade de título executivo 
extrajudicial, nos termos da legislação vigente. 

15.8. Execução Específica. Este Contrato de Dívida constitui título executivo extrajudicial, de 
forma que a inobservância e o descumprimento das obrigações aqui estabelecidas autorizarão as 
Partes prejudicadas a requerer a execução específica das obrigações inadimplidas, de acordo com 
a legislação processual então vigente. A mera conversão em pagamento de perdas e danos com 
relação ao não cumprimento das obrigações aqui assumidas poderá não ser suficiente para sanar 
tal descumprimento ou inobservância.

15.9. Indenização. Alternativa ou cumulativamente à execução específica de disposição violada 
do presente Contrato de Dívida, a Parte que se considerar prejudicada poderá pleitear, a seu 
exclusivo critério, a devida indenização por perdas e danos.

15.10. Comunicações. 

15.10.1. Comunicações durante a Oferta. Todo o envio e recebimento de comunicações e 
notificações entre a Emissora e os Investidores durante o andamento da Oferta serão realizados 
eletronicamente, de forma idônea e segura, por meio da Plataforma Eletrônica.

15.10.2. Demais Comunicações. Com exceção das comunicações de que trata a Cláusula 15.10.1 
acima, todas as notificações e comunicações entre as Partes deverão ser feitas eletronicamente, 
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por meio da Plataforma Eletrônica, ou, alternativamente, por escrito e entregues por carta 
registrada, courier, em mãos, ou enviadas por e-mail, conforme o caso, para os endereços descritos 
no preâmbulo. Cabe a cada Parte informar as alterações de endereços físicos e eletrônicos que vier 
a realizar, também por escrito e pelos mesmos meios indicados, sob pena de serem consideradas 
válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços eletrônicos 
desativados.

15.10.3. AS PARTES ESTÃO CIENTES DE QUE INEXISTE QUALQUER GARANTIA OU COMPROMISSO 
DE RESULTADO FINANCEIRO FUTURO DO INVESTIMENTO NA SOCIEDADE EMISSORA, EM RAZÃO 
DOS RISCOS ATINENTES À OPERAÇÃO AQUI TRATADA. DA MESMA FORMA, AS PROJEÇÕES 
FINANCEIRAS E METAS COMERCIAIS DEVEM SER ENTENDIDAS DE FORMA RESTRITIVA, NÃO 
PODENDO SER VINCULATIVAS AOS RESULTADOS OBTIDOS.

CAPÍTULO XVII
DA LEI APLICÁVEL E DO FORO

16.1. Lei de Regência. Este Contrato de Dívida será regido e interpretado de acordo com a 
legislação da República Federativa do Brasil.

16.2. Foro. As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo como único competente para 
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Contrato de Dívida e de quaisquer 
documentos relacionados, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim justas e contratadas, as Partes celebram o presente Contrato de Dívida, sendo 
que as Partes e 2 (duas) testemunhas assinam o presente Contrato de Dívida eletronicamente via 
plataforma eletrônica de assinatura.

 

(Restante da página deixado intencionalmente em branco.)
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(Páginas de Assinatura do Contrato de Investimento Coletivo de Dívida (Não Conversível) Para 
Emissão em Plataformas de Crowdfunding e Investimento nº [ ])

_______________________________________________________
[PREENCHER EMISSORA]

Representado por [ ]

_______________________________________________________
[INVESTIDOR]

Representada por [ ]

INTERVENIENTE ANUENTE

_______________________________________________________
[PLATAFORMA]

Representada por [ ]

TESTEMUNHAS

___________________________ ___________________________
NOME:      NOME:
RG:     RG:
CPF:     CPF:
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ANEXO I

INDICADORES DE PERFORMANCE

[ ]
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ANEXO II
MODELO DE TERMO ADITIVO E CESSÃO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO DE 
DÍVIDA (NÃO CONVERSÍVEL) PARA EMISSÃO EM PLATAFORMAS DE 

CROWDFUNDING E INVESTIMENTO Nº [ ]

Quadro I – PREAMBULO (PARTES)
Emissora

Nome: [ ]
CNPJ/ME: [ ]
Endereço: [ ]
Cidade: [ ] Estado: [ ] CEP: [ ]
E-mail: [ ] Telefone: [ ]

Investidor
Nome: [ ]
CNPJ/ME/CPF/ME: [ ]
Endereço: [ ]

Cidade: [ ] Estado: [ ] CEP: [ ]
E-mail: [ ] Telefone: [ ]

Interveniente(s) Anuente(s)
Nome: [ ] (“Plataforma” [ou “Agente”, quando mencionado nesta função])
CNPJ/ME: [ ]
Endereço: [ ]
Cidade: [ ] Cidade: [ ] Cidade: [ ]
E-mail: [ ] Telefone: [ ]

[incluir outras partes ou intervenientes, se for o caso]
Quadro II - CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE DÍVIDA

VALOR DO PRINCIPAL: 
R$ [ ] 

DATA DE DESEMBOLSO: 
Data de Encerramento da 

Oferta 
(conforme Cláusula 5.1.2)

DATA DE VENCIMENTO: 
[ ]/[ ]/[ ], observada a Cláusula 8.1.

NÚMERO TOTAL DE PARCELAS
[ ]

DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS
1ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]
2ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]
3ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]
4ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]

5ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]
6ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]
7ª Parcela - [ ]/[ ]/[ ]

[....]
FORMA DE PAGAMENTO: 

• documento de ordem de crédito – DOC, ou 
• transferência eletrônica disponível – TED
• depósito à vista identificado, à escolha da Emissora.
• Para detalhes: Cláusula 10.2 

LOCAL DE EMISSÃO: 

Cidade de [ ], Estado de [ ]
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ENCARGOS
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

[Não aplicável]

JUROS 
REMUNERATÓRIOS

[ ]% ao ano

INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS:

A partir da Data de Desembolso, 
[incidentes sobre o Valor de 

Principal, à base de 360 dias] ou 
[calculados de forma exponencial 

cumulativa pro rata die pela 
quantidade de dias corridos durante 

o Período de Capitalização] 

Quadro III – GARANTIAS
[Não há garantia, real ou fidejussória] ou [O Contrato de Dívida conta com as seguintes 

garantias: [ ]]
Quadro IV – DADOS PARA PAGAMENTO

Banco
[ ]

Agência
[ ]

N.° da Conta Corrente 
[ ]

Quadro V – DADOS DA OFERTA PÚBLICA
DATA DE INÍCIO DA OFERTA

[ ]/[ ]/[ ].

VALOR MÍNIMO DA 
OFERTA

R$ [ ] 

VALOR MÁXIMO DA OFERTA

R$ [ ]

OBJETO SOCIAL DA 
EMISSORA

A Emissora tem como objeto 
social [ ].

USO DOS RECURSOS

Operação de dívida cujos recursos serão utilizados pela 
Emissora para [ ].

CONSIDERANDO QUE:

A. A Plataforma opera uma plataforma eletrônica, registrada na Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), de investimento participativo em sociedades de pequeno porte 
(disponível em “http://[ ]”), doravante denominada “Plataforma Eletrônica”;

B. Em [ ] de [ ] de 20[ ], a Emissora, o Investidor e a Plataforma, na qualidade de interveniente 
anuente, celebraram “Contrato de Investimento Coletivo de Dívida (Não Conversível) Para 
Emissão em Plataformas de Crowdfunding e Investimento nº [ ]” emitido pela Emissora, nos 
termos do qual ficou acordado que a Emissora iria captar recursos por meio da Plataforma 
Eletrônica, mediante a referida emissão (“Contrato de Dívida”) objeto de distribuição por 
meio de oferta pública com dispensa de registro (“Oferta”), nos termos da Instrução da 
CVM nº 588 de 13 de julho de 2017; e
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C. O Investidor deseja ceder a sua posição contratual e a totalidade de seus direitos e 
obrigações decorrentes do Contrato de Dívida nos termos da Cláusula 13.1 do Contrato de 
Dívida ao Novo Investidor, acima qualificado (“Transferência”);

RESOLVEM as Partes celebrar o seguinte Termo Aditivo ao Contrato de Investimento Coletivo 
de Dívida (Não Conversível) Para Emissão em Plataformas de Crowdfunding e Investimento nº [ ] 
(“Termo Aditivo”), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições. 

1. Cessão e Transferência.

1.1. O Investidor neste ato cede e transfere ao Novo Investidora totalidade de seus direitos e 
obrigações e a sua posição contratual deste Contrato de Dívida referente à Oferta, realizada com 
dispensa de registro pela Emissora, por meio de Plataforma, com captação do valor global de  
R$[ ] ([ ] reais.

1.2. Em contrapartida à Transferência objeto deste Termo Aditivo, o Novo Investidor concorda 
em pagar ao Investidor o valor de R$[ ] ([ ] reais), por meio de transferência eletrônica disponível 
(TED) para a conta nº [ ], mantida junto à agência nº [ ] do Banco [ ], de titularidade do Investidor, 
servindo o comprovante de transferência como prova de pagamento e quitação da respectiva 
obrigação de pagamento (“Preço”).

2. Adesão. Em decorrência da transação objeto do presente Termo Aditivo, o Novo Investidor 
será considerado como novo titular da totalidade do Contrato de Dívida e, neste ato: 

(i) concorda em aderir integralmente ao Contrato de Dívida e aos termos da Oferta;

(ii) declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
condições do Contrato de Dívida e adere, em caráter incondicional, irrevogável e irretratável, para 
todos os fins de direito, ao Contrato de Dívida, passando a ser considerado “Investidor” para fins 
do Contrato de Dívida, comprometendo-se a observar todos os termos e condições do Contrato 
de Dívida.

4. Termos definidos. Todos os termos aqui em letras maiúsculas terão o significado a eles 
atribuído no Contrato de Dívida.

5. Comunicações. Todas as comunicações e notificações entre as Partes deverão ser 
feitas eletronicamente, por meio da Plataforma Eletrônica, ou, alternativamente, por escrito e 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou enviadas por e-mail, conforme o caso, para os 
endereços descritos no preâmbulo. Cabe a cada Parte informar as alterações de endereços físicos 
e eletrônicos que vier a realizar, também por escrito e pelos mesmos meios indicados, sob pena 
de serem consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou 
endereços eletrônicos desativados.
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6. Foro. Fica eleito o foro da Comarca de [ ], Estado de [ ] como competente para dirimir todas 
as questões decorrentes deste Termo Aditivo e demais documentos relacionados ao investimento 
realizado na Emissora.

O presente Termo Aditivo deverá ser considerado como Anexo do Contrato de Dívida, devendo 
ser interpretado em conjunto como parte integrante do referido Contrato de Dívida para todos 
os fins e efeitos. 

Estando assim justas e contratadas, as Partes celebram o presente Termo Aditivo, sendo que as 
Partes e 2 (duas) testemunhas assinam o presente Termo Aditivo eletronicamente via Clicksign.

[ ], [ ] de [ ] de 20[ ]

(Restante da página deixado intencionalmente em branco.) 
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(Páginas de Assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Investimento Coletivo de Dívida (Não 
Conversível) Para Emissão em Plataformas de Crowdfunding e Investimento nº [ ])

_______________________________________________________
[PREENCHER EMISSORA]

Representada por [ ]

_______________________________________________________
[INVESTIDOR]

[Representado por [ ]]

_______________________________________________________
[NOVO INVESTIDOR]

[Representada por [ ]]

INTERVENIENTE ANUENTE

_______________________________________________________
[ ]

Representada por [ ]

TESTEMUNHAS

___________________________ ___________________________
NOME:    NOME:
RG:     RG:
CPF:     CPF:
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CLÁUSULAS OPCIONAIS – SUGESTÕES

• Fiança

Quadro III – O Contrato de Dívida conta com as seguintes garantias: Fiança (conforme abaixo 
definido)

5.1.6 O Contrato de Dívida contará com as garantias descritas no Quadro III acima, conforme 
aplicável, nos termos abaixo.

5.1.6.1 Garantia Fidejussória. A garantia fidejussória do Contrato de Dívida é representada por 
fiança (“Fiança”), concedida pelo Fiador, conforme as disposições dos itens abaixo:

5.1.6.2 Como garantia do fiel e pontual pagamento do Contrato de Dívida, o Fiador presta fiança 
em favor dos Investidores, representados pelo Agente, obrigando-se solidariamente como fiador 
e principal pagadora pelo pagamento de todos os valores devidos pela Emissora no âmbito do 
Contrato de Dívida, nos termos descritos a seguir:

(a) o Fiador declara-se neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, solidariamente, fiador e 
principal pagador do Valor do Principal, acrescido da Remuneração, dos Encargos Moratórios 
(conforme definidos abaixo) e dos demais encargos de qualquer natureza previstos neste 
Contrato de Dívida, bem como das demais obrigações pecuniárias, incluindo, sem limitação, 
aquelas devidas ao Agente, bem como honorários advocatícios e outras despesas e custos 
comprovados (“Obrigações Garantidas”);

(b) o valor devido em decorrência das Obrigações Garantidas será pago pelo Fiador no prazo 
de até 5 (cinco) Dias Úteis (conforme definidos abaixo) contados a partir da comunicação 
por escrito enviada pelo Agente ao Fiador informando a falta de pagamento das Obrigações 
Garantidas. Os pagamentos serão realizados pelo Fiador de acordo com os procedimentos 
estabelecidos neste Contrato de Dívida, fora do ambiente da B3; 

(c) o Fiador renuncia expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de 
exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 277, 333, parágrafo único, 364, 366, 
368, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
conforme alterada (“Código Civil”), e nos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015, conforme alterada;

(d) cabe ao Agente requerer a execução, judicial ou extrajudicial, da Fiança, conforme função 
que lhe é atribuída, uma vez verificada qualquer hipótese de insuficiência de pagamento 
de quaisquer valores, principais ou acessórios, devidos pela Emissora nos termos deste 
Contrato de Dívida. Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente 
Fiduciário, dos prazos para execução da Fiança em favor dos Investidores não ensejará a 
perda de qualquer direito ou faculdade previsto neste Contrato de Dívida;
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(e) somente após a excussão da Fiança objeto desta Cláusula 5.1.6.1, o Fiador sub-rogar-se-á 
nos direitos dos Investidores perante a Emissora, conforme aplicável;

(f) o Fiador desde já concorda e obriga-se a somente exigir e/ou demandar da Emissora 
qualquer valor por ela honrado nos termos da Fiança após os Investidores terem recebido 
todos os valores a eles devidos nos termos deste Contrato de Dívida;

(g) a Fiança de que trata esta Cláusula 5.1.6.1 entrará em vigor na Data de Início da Oferta, 
vigendo até o pagamento integral das Obrigações Garantidas;

(h) o Fiador desde já reconhece como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código 
Civil, a data de pagamento integral das Obrigações Garantidas, ficando estabelecido que tal 
disposição poderá ser alterada mediante aprovação prévia dos Investidores reunidos em 
Reunião de Investidores (conforme definido abaixo);

(i) a Fiança de que trata esta Cláusula 5.1.6.1 foi devidamente consentida de boa-fé pelo Fiador, 
nos termos das disposições legais aplicáveis; e

(j) a Fiança de que trata esta Cláusula 5.1.6.10 poderá ser excutida e exigida pelo Agente 
quantas vezes for necessário até a integral liquidação das Obrigações Garantidas.

5.1.6.3 A Fiança é outorgada em caráter irrevogável e irretratável pelo Fiador, vigendo até a 
integral liquidação das Obrigações Garantidas, nos termos do presente Contrato de Dívida.

5.1.6.4 Registro deste Contrato de Dívida e de seus eventuais aditamentos em cartório. 
Adicionalmente, para todos os fins e efeitos legais, em razão da outorga da Fiança, este Contrato 
de Dívida e seus eventuais aditamentos serão registrados no competente cartório de registro 
de títulos e documentos da cidade de [Cidade], [Estado] (“RTD”), sendo que este Contrato de 
Dívida e seus eventuais aditamentos deverão ser protocolizados para registro no RTD no prazo 
de até [ ] ([ ]) Dias Úteis (conforme definidos abaixo) contados de suas respectivas assinaturas. A 
Emissora deverá entregar ao Agente e à Plataforma, para disponibilizarem por meio da Plataforma 
Eletrônica, 1 (uma) via original desta Contrato de Dívida e de seus eventuais aditamentos, 
devidamente registrados na forma desta Cláusul, no prazo de até [ ] (cinco) Dias Úteis (conforme 
definidos abaixo) após a data de seus respectivos registros; e
 
5.1.6.5 Para os fins da Fiança outorgada nos termos deste Contrato de Dívida, esta foi aprovada 
em [ato societário] realizada em [ ] de [ ] de 2020, nos termos de seu [estatuto social/contrato 
social].

• Atualização Monetária

Quadro II - Variação mensal positiva do [ ], entre a Data de Desembolso até a Data de Vencimento
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5.1.4. Atualização Monetária. O Valor de Principal deste Contrato de Dívida será atualizado 
monetariamente mensalmente pela variação positiva do [ ], e acrescido do valor equivalente aos 
Juros Remuneratórios e será liquidado conforme as datas de pagamento presentes no Quadro II 
acima.

O saldo não amortizado do Valor do Principal, será atualizado pela variação acumulada do IPCA, 
aplicado mensalmente, nas Datas de Pagamento, conforme indicado no Quadro II acima calculado 
da seguinte forma: [ ]

10.1. Pagamento Antecipado. Nos casos dos Investidores que optarem pelo Pagamento 
Antecipado em decorrência do Vencimento dos Contratos de Dívida, a Emissora realizará o 
pagamento de valor correspondente à soma dos Valores de Principal dos Contratos de Dívida 
devidamente corrigidas pela incidência pro rata temporis da Atualização Monetária, acrescido (i) 
dos Juros Remuneratórios calculados pro rata temporis desde a Data de Desembolso até a data 
do seu efetivo pagamento, (ii) da Multa Não-Compensatória prevista na Cláusula 8.2 acima, se 
aplicável e (iii) dos encargos moratórios aplicáveis, nos termos da Cláusula 10.3 abaixo, com o 
consequente cancelamento dos Contratos de Dívida resgatados, conforme cláusula 10.2 abaixo.

10.2. Local e Prazo de Pagamento. Os pagamentos em dinheiro referentes a este Contrato de 
Dívida a que os Investidores fizerem jus serão efetuados pela Emissora pelo número de parcelas 
mensais e consecutivas indicadas o Quadro II acima, devidamente corrigidas pela incidência pro 
rata temporis da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios cabíveis, vencendo a primeira 
na Data de Pagamento da Primeira Parcela (conforme indicado no Quadro II acima), data em que 
a mesma deverá ser paga diretamente ao respectivo Investidor, em moeda corrente nacional, 
em conta corrente indicada no Quadro IV acima, por meio de (i) depósito à vista identificado, (ii) 
documento de ordem de crédito – DOC, ou (iii) transferência eletrônica disponível – TED, à escolha 
da Emissora, nos termos da regulamentação em vigor e da Cláusula 10.1 acima. Caberá ao Investidor 
manter suas informações bancárias junto à Plataforma e à Emissora devidamente atualizadas, 
devendo informá-los, por meio da Plataforma ou por outro meio legalmente idôneo e previamente 
acordado entre as Partes, caso modifique ou encerre a conta corrente ou de pagamentos original 
que tenha utilizado para fins do investimento, não se responsabilizando a Plataforma ou a Emissora 
caso o pagamento não possa ser viabilizado em decorrência do encerramento ou modificação de 
conta que não tenha sido previamente informado pelo Investidor, não cabendo, neste caso, o 
pagamento de encargos moratórios previstos na Cláusula 10.3 abaixo ao Investidor.

CAPÍTULO [ ]
CONFIDENCIALIDADE

17.1 Confidencialidade. As Partes declaram reconhecer e concordar, no contexto do 
crowdfunding de investimento, com a importância estratégica, a complexidade e a necessidade 
de total confidencialidade das informações operacionais e financeiras da Emissora.
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17.2 Informações Confidenciais. Nenhuma das Partes pode, por si, por seus representantes, 
funcionários, empregados, afiliadas ou partes relacionadas, revelar ou usar quaisquer informações 
confidenciais a que tiver acesso com relação à outra Parte, em decorrência deste Contrato de 
Dívida ou qualquer documento relacionado (“Informações Confidenciais”), exceto única e 
exclusivamente para os fins especificamente previstos neste Contrato de Dívida, inclusive para 
fins da prestação dos [Serviços de Registro e RI] pela Plataforma. As Partes, individualmente, 
comprometem-se com relação à outra Parte a: (i) não utilizar as Informações Confidenciais para 
qualquer finalidade que não seja àquela relacionada única e exclusivamente ao objeto deste 
Contrato de Dívida; e (ii) não revelar as Informações Confidenciais a qualquer terceiro sem o prévio 
consentimento por escrito da parte reveladora, observado o disposto no item (i) desta Cláusula.

17.3 Exceções. Não estão vinculadas ao dever de confidencialidade as informações de qualquer 
das Partes que: (i) possam vir a ser obtidas legal e livremente junto a qualquer repartição pública 
ou órgão governamental, seja federal, estadual ou municipal; (ii) são ou venham a ser de domínio 
público, sem o descumprimento da obrigação de sigilo de que trata esta cláusula; (iii) sejam 
desenvolvidas independentemente pela parte receptora, sem o uso de qualquer Informação 
Confidencial; (iv) cuja divulgação seja requerida por força de lei ou ordem judicial; (v) forem 
licitamente recebidas, por qualquer das Partes, de terceiros que não estejam sujeitos a qualquer 
obrigação de sigilo para com a outra Parte.

17.4 Divulgação a Autoridades. A obrigação de confidencialidade aqui prevista não impede 
que as Partes divulguem informações a qualquer autoridade governamental nos termos e nos 
estritos limites de uma eventual ordem judicial que lhes for dada nesse sentido. Caso qualquer das 
Partes seja obrigada, conforme exigido pela autoridade governamental competente, a divulgar 
no todo ou em parte qualquer Informação Confidencial, tal Parte poderá fazê-lo, sem dar margem 
a indenizações ou encargos. Entretanto, deverá, em qualquer caso: (i) fornecer somente a parte 
das informações e documentos que seus assessores considerarem legalmente exigível; (ii) realizar 
todos os esforços necessários para obter garantias de que quem solicitou referidas informações/
documentos dará tratamento sigiloso às Informações Confidenciais; e (iii) notificar a Parte afetada 
prontamente e por escrito sobre a necessidade de quebra de sigilo, possibilitando-a a tomar as 
medidas cabíveis para proteger o sigilo das Informações C


