
 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
MÚTUO CONVERSÍVEL EM EQUITY E OUTRAS AVENÇAS 

 
 

QUADRO RESUMO 

Nome: 
EQUITY RIO INVESTIMENTOS   
LTDA., (“EQUITY RIO” ou    
“MUTUANTE”); 

[NOME COMPLETO],  
(“MUTUÁRIA”); 

CNPJ/ME: [inserir]; [inserir]; 

E-mail: ola@equityrio.com.br; [inserir]; 

Sede: 

Rua Barão da Torre, nº 574,      
apto. 401, DPL, bairro de     
Ipanema, Rio de Janeiro/RJ,    
CEP 22.411-002; 

[Rua, nº, bairro, cidade/UF,    
CEP] 

Representante 
legal: 

Bruno Miscow Pauletti,   
CPF/ME nº 091.555.557-30, e    
Leonardo Miscow Pauletti,   
CPF/ME nº 103.027.297-20 

[inserir nome e CPF] 

INTERVENIENTE(S)-ANUENTE(S): [inserir e qualificar todos os sócios da        
MUTUÁRIA], também referidos, neste instrumento, como Sócios e/ou        
Fundadores. 

OBJETO: Concessão de empréstimo de quantia financeira, pela MUTUANTE, à          
MUTUÁRIA, com a possibilidade de conversão, a exclusivo critério da          
MUTUANTE, do pagamento do valor mutuado em participação societária, por          
meio do ingresso daquela nos quadros sociais desta, em condições pré-definidas. 

Valor Mutuado: R$ XXX,00 (xxx reais) 

Realização do Mútuo: XX parcelas, mensais e iguais, de R$ xxx,00, com            
vencimento da primeira delas em XX/XX/2020. 

Conta bancária da Mutuária: Banco [ ], Agência [ ], Conta Corrente []. 

Início da Conversibilidade: XX/XX/XXX 
Data de Vencimento:   
XX/XX/XXXX 

Ações para Conversibilidade: XXX ações     
preferenciais (x% do capital social) 

Valuation pre-money: xxx 

 
São contratantes, no presente instrumento, a MUTUÁRIA e a MUTUANTE, as quais            
serão denominadas, em conjunto, como “Partes” e individualmente como “Parte”. 
 
 

Página 1 de 17 

Instrumento Particular de Mútuo Conversível em Equity e Outras Avenças 



 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 
I. A EQUITY RIO atua com fomento empresarial, no mercado de inteligência           
empresarial, investimento, desenvolvimento e aceleração de empresas em fase         
embrionária, por meio de programas de investimentos; 
 
II. A MUTUÁRIA atua no ramo de [inserir] e tem, por objeto social, as             
atividades de [descrição do objeto social]; 
 
III. A MUTUÁRIA necessita de recursos financeiros para exercer e desenvolver          
suas atividades, a fim de alcançar sucesso em seu negócio; 
 
IV. As Partes celebraram Term Sheet para iniciar tratativas e processo de           
estudo de viabilidade para o ingresso da MUTUÁRIA em Programa de           
Investimento da MUTUANTE, ao qual aquela foi aprovada, de modo a possibilitar a             
realização do investimento, acordado por meio deste mútuo conversível; 
 
V. Figuram neste instrumento sócios detentores da totalidade das        
quotas/ações representativas do capital social da MUTUÁRIA, inteiramente        
subscritas, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, distribuídas          
conforme a proporção indicada abaixo: 
 
SÓCIOS PARTICIPAÇÃO QUOTAS VALOR 
SÓCIO 1 [ ]% [ ] R$ 
SÓCIO 2 [ ]% [ ] R$ 
TOTAL 100 % [ ] R$ 
 
VI. Os Interveniente-Anuentes, sócios da sociedade MUTUÁRIA, por sua vez,         
consentem com a realização do mútuo conversível em participação societária          
(“Equity”) em favor da MUTUANTE; e 
 
VII. As Partes desejam regular os termos e condições pelos quais o empréstimo            
de recursos será feito, incluindo as regras para a conversibilidade em Equity. 
 
RESOLVEM, as Partes, celebrar este Instrumento Particular de Mútuo Conversível          
em Equity (“Mútuo”), em conjunto com os Intervenientes-Anuentes, de acordo com           
os seguintes termos e condições:  
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
– OBJETO – 

 
1.1 – Mútuo. A MUTUANTE empresta, neste ato, à MUTUÁRIA, a quantia certa             
definida no Quadro Resumo como “Valor Mutuado”, o qual será pago na forma             
descrita em tal Quadro, em “Realização do Mútuo”, por meio de depósito ou             
transferência bancária à conta indicada pela MUTUÁRIA.  
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1.2 – Condição. As Partes, desde já, acordam que os recursos ora emprestados             
deverão ser utilizados pela MUTUÁRIA única e exclusivamente para a realização           
de investimentos e aplicações em prol de atividades relacionadas ao seu objeto            
social, a fim de desenvolver os negócios e contribuir para o crescimento do             
empreendimento e de acordo com o orçamento previamente aprovado pela          
MUTUANTE.  
 

1.2.1 – Objeto social. Para fins deste Contrato, considera-se objeto social da            
MUTUÁRIA o descrito no item “II” dos Considerandos iniciais, sendo certo           
que somente poderá tal objeto social ser alterado, durante a vigência deste            
Mútuo, se mediante aprovação prévia e expressa, por escrito, da MUTUANTE.           
Pequenas alterações ou inclusões, não significativas e que não alterem o           
ramo de atividades geral da sociedade poderão ser efetuados         
independentemente de qualquer consulta prévia. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
– CONVERSIBILIDADE – 

 
2.1 – Conversão do Mútuo Conversível. A MUTUANTE poderá, à sua livre escolha,             
optar por converter o Valor Mutuado em razão deste Mútuo em participação nos             
quadros sociais da MUTUÁRIA, por meio da aquisição de Ações preferenciais,           
emitidas pela MUTUÁRIA, a partir do prazo de Início da Conversibilidade, até a             
Data de Vencimento, ambos descritos no Quadro Resumo (“Direito de Conversão”).  
 
2.2 – Notificação. A MUTUANTE deverá manifestar à MUTUÁRIA sua vontade de            
realizar a Conversão em Ações, mediante notificação, por escrito, a ser entregue,            
via postal à sede da MUTUÁRIA ou por seu e-mail, ambos mediante confirmação             
de recebimento, com antecedência de, ao menos, 30 (trinta) dias de antecedência à             
Data de Vencimento. 
 
2.3 – Procedimento de conversão. Recebida a Notificação, mencionada acima,          
deverá a MUTUÁRIA promover todos os procedimentos para a devida conversão           
em ações, mediante a entrega das Ações em quantidade acordada no Quadro            
Resumo, à MUTUANTE, independentemente de qualquer aprovação ou condição         
posterior ao, por parte da MUTUÁRIA e/ou de seus sócios, ora           
Intervenientes-Anuentes.  
 

2.3.1 – Nesse sentido, a MUTUÁRIA, uma vez tendo recebido tal Notificação a             
respeito de suas intenções em exercer a Conversão em Ações, em um prazo             
de até 60 (sessenta) dias, deverá (i) efetuar a transformação societária de            
sociedade limitada para sociedade por ações; (ii) promover a emissão de tais            
Ações; e (iii) efetuar a inscrição e o registro dessas Ações em nome da              
MUTUANTE, ou de quem esta indicar, nos respectivos livros escriturais da           
MUTUÁRIA, de forma a assegurar os termos aqui constantes.  
 
2.3.2 - O preço da Conversão foi calculado tendo por base a avaliação da              
MUTUÁRIA nesta data (“Valuation”), definido no Quadro Resumo.  
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2.3.3 – Tendo em vista o disposto acima, fica desde já acertado que, quando              
houver a transformação do tipo societário da MUTUÁRIA em sociedade por           
ações, 1 (uma) Quota será equivalente a 1 (uma) Ação integrante do capital             
social da MUTUÁRIA. 

 
2.4 – Vencimento da Conversibilidade. Após ultrapassado o prazo da Data de            
Vencimento, não tendo a MUTUANTE emitido qualquer Notificação manifestando         
seu interesse em exercer o Direito de Conversão, entender-se-á pela opção em não             
exercer a conversão em Equity, persistindo o dever de a MUTUÁRIA restituir o             
Valor Mutuado, nos termos disciplinados na Cláusula Quinta. 
 
2.5 - Diluição. Em havendo o exercício do Direito de Conversão, a quantidade de              
Ações, na forma prevista na cláusula 2.3 acima, deverá ser ajustada no momento da              
conversão, mediante aplicação de uma avaliação da MUTUÁRIA de R$ [inserir]           
([inserir] reais) (“Preço de Anti-Diluição”), além das devidas correções e          
atualizações do valor da MUTUÁRIA, conforme necessário, para refletir eventuais          
desdobramentos, quebra de ações ou quotas do capital social, grupamentos de           
quotas ou ações, bonificações em quotas/ações ou reorganização semelhante. No          
entanto, nenhum ajuste anti-diluição no valor do Mútuo devidamente atualizado          
será feito no caso de: (i) valores mobiliários emitidos no tocante a uma aquisição              
de negócio em boa-fé pela MUTUÁRIA ou um IPO, com preço de emissão igual ou               
superior ao Preço de Anti-Diluição; (ii) uma nova emissão de quotas/ações com            
preço de emissão igual ou superior ao Preço de Anti-Diluição; ou (iii) dissolução,             
falência, liquidação da MUTUÁRIA ou qualquer aquisição que tenha como objetivo           
evitar a dissolução, falência ou liquidação da MUTUÁRIA, desde que a MUTUANTE            
tenha sido devidamente notificado e esteja de acordo. 
 

2.5.1 – Direito de Preferência. Sem prejuízo do disposto no caput, será            
garantido à MUTUANTE exercer o direito de preferência na participação em           
novas rodadas de investimento, emissão de títulos de dívida conversíveis em           
participação societária, subscrição e integralização de novas quotas/ações        
em caso aumento de capital e/ou quaisquer espécies de aportes passíveis de            
conversão em participação societária/acionária, quer ocorram antes ou após         
a conversão deste Mútuo, sendo tal preferência proporcional à participação          
virtualmente detida pela MUTUANTE no capital social da MUTUÁRIA. Para          
isso, deverá a MUTUÁRIA notificar previamente a MUTUANTE, por escrito,          
informando todos os aspectos relacionados à operação, rodada ou aporte,          
para que esta se manifeste, em até 30 (trinta) dias, sobre sua intenção de              
exercer a preferência. Vencido tal prazo, caso a MUTUANTE não deseje           
exercer sua preferência, a MUTUÁRIA poderá prosseguir com a negociação          
com demais interessados.  
 
2.5.2 - Pool de Stock Option. A criação de um pool de participação no capital da                
MUTUÁRIA para stock options a serem celebrados no âmbito de planos de            
incentivos para funcionários e colaboradores (“Pool de Stock Options”) não diluirá a            
participação da MUTUANTE. 
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2.6 – Renúncia e Anuência. Os Intervenientes-Anuentes renunciam a todo e           
qualquer direito de preferência na subscrição ou aquisição de Quotas/Ações da           
MUTUÁRIA que tenham ou possam vir a ter sobre as mesmas, por disposição de              
lei ou outro regramento, ou a qualquer outro título, anuindo integral e            
expressamente aos termos do presente Mútuo. 
 
2.7 – Registros. A ata da reunião de sócios que deliberar a transformação da              
MUTUÁRIA em sociedade por ações, e/ou o aumento de capital da MUTUÁRIA em             
razão da conversão do Mútuo, deverá ser apresentada para arquivamento na Junta            
Comercial competente em até 30 (trinta) dias, contados de sua conclusão,           
observado o disposto no inciso III e no §1º do art. 166, da Lei das Sociedades por                 
Ações. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
– CESSÃO – 

 
3.1 – Requisitos da Cessão. O Mútuo somente poderá ser cedido a terceiros se              
respeitados os termos previstos nesta Cláusula Terceira, e, cumulativamente, se          
forem atendidos todos os seguintes requisitos: (i) a negociação for realizada de            
forma privada; (ii) mediante cessão de crédito, nos termos dos artigos 286 e             
seguintes do Código Civil; e (iii) por meio da celebração de termo de cessão              
(“Termo de Cessão”). 
 
3.2 – Cessão a Terceiros. Poderá o Mútuo ser cedido e transferido a terceiros.              
Nesse caso: (i) a MUTUÁRIA deverá ser notificada sobre a celebração de qualquer             
Termo de Cessão referente a este Contrato no prazo de 10 (dez) dias de sua               
celebração, mediante o envio à MUTUÁRIA, pelo titular cedente, de 1 (uma) via             
original de cada termo de cessão celebrado, as quais deverão ser anexadas ao             
presente Contrato, para passar a fazer parte integrante e indissociável; (ii) a            
negociação, execução e liquidação financeira da operação de cessão deverá ser           
realizada de forma privada e independente pelas respectivas partes contratantes,          
sem participação da MUTUÁRIA. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
– GARANTIAS – 

 
4.1 – Inexistência. Este Mútuo não conta com qualquer espécie de garantia, seja             
real ou fidejussória, bastando apenas este Contrato. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA 

– HIPÓTESES DE VENCIMENTO ANTECIPADO – 
 
5.1 – Vencimento Antecipado. A MUTUANTE poderá exigir a devolução do saldo            
devedor antes da Data de Vencimento, de forma atualizada pelo IPCA/IBGE, ou por             
outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de 50% a.a. (cinquenta por cento             
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ao ano), em cálculo pro rata die, desde a data do efetivo desembolso dos valores               
(“Valorização”), caso se verifique a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos, o            
qual ocorrer primeiro:  
 
(i) descumprimento, pela MUTUÁRIA e/ou pelos Intervenientes-Anuentes,      

sócios da MUTUÁRIA, de qualquer obrigação prevista no presente Mútuo          
que não seja sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados de seu             
conhecimento, mediante notificação enviada pela MUTUANTE;  

 
(ii) alteração ou modificação do objeto social da MUTUÁRIA que possa alterar           

substancialmente o ramo dos negócios atualmente explorado pela mesma,         
sem a prévia anuência da MUTUANTE, prévia e por escrito, considerando o            
mencionado na cláusula 1.2.1;  

 
(iii) aplicação dos valores mutuados em atividades comprovadamente estranhas        

ao objeto social da MUTUÁRIA, ou exclusivamente em proveito próprio de           
seus sócios; 

 
(iv) caso os atuais controladores da MUTUÁRIA, conforme definição de controle          

prevista no artigo 116 da Lei 6.404, de 1976, recebam uma oferta vinculante             
para a aquisição do controle societário, direto ou indireto, da MUTUÁRIA e            
aceitem tal oferta, devendo, em tal caso, a MUTUÁRIA imediatamente          
notificar a MUTUANTE; 

 
(v) caso seja decretada a falência da MUTUÁRIA, ou esta ingresse com pedido            

de recuperação judicial, ou, ainda, os Intervenientes-Anuentes desciam pela         
dissolução da MUTUÁRIA, em qualquer momento, nos termos definidos na          
cláusula 5.3; ou 

 
(v) ocorrência de qualquer evento que acarrete ou possa comprovadamente         

acarretar a impossibilidade do exercício da conversibilidade deste Mútuo,         
pela MUTUANTE. 

 
5.2 – Pagamento. No caso de vencimento do Mútuo Conversível, a MUTUÁRIA            
obriga-se a efetuar o pagamento do valor mutuado, acrescido da Valorização           
mencionada na cláusula 5.1. A primeira parcela do pagamento deverá ser realizada            
pela MUTUÁRIA em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da            
notificação por qualquer dos MUTUANTES requerendo o vencimento. O valor total           
poderá ser pago em até 5 (cinco) parcelas mensais, subsequentes à primeira            
parcela. 
 
5.3 – Preferência na Liquidação. As Partes acordam que, ocorrendo qualquer           
hipótese de encerramento das atividades da MUTUÁRIA que incida em um           
processo de liquidação de seus ativos, seja por dissolução, encerramento e           
liquidação ou outra forma de extinção, antes de ocorrida a conversão deste Mútuo             
ou a sua quitação, a MUTUANTE deverá ter prioridade para o recebimento de seu              
crédito, antes de qualquer outro, por privilégio especial, acordado neste ato,           
inclusive perante qualquer outra dívida, seja com terceiros ou com os próprios            
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sócios, devendo quaisquer recursos existentes ser empregados para pagamento         
deste Mútuo. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
– ENCARGOS MORATÓRIOS – 

 
6.1 – Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida à           
MUTUANTE, os débitos em atraso ficarão sujeitos a (i) juros de mora, calculados             
desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, pela taxa de 1%               
(um por cento) ao mês, calculado sobre o montante devido e não pago,             
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;         
e (ii) multa moratória convencional, irredutível, de natureza não compensatória,          
de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e não pago. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
– DECLARAÇÕES E GARANTIAS – 

 
7.1 – Geral. Os Interveniente-Anuentes e a MUTUÁRIA declaram e garantem que            
todas as informações e declarações prestadas abaixo são completas, precisas,          
corretas, exatas e verdadeiras: 
 
(i) a MUTUÁRIA é uma empresa devidamente organizada, existente e regular          

na forma da lei, e que encontra-se solvente e em dia com todas as suas               
obrigações e compromissos; 

 
(ii) a MUTUÁRIA praticou todos os atos societários necessários para autorizar          

a celebração do presente Contrato; 
 
(iii) este instrumento será validamente firmado e observado pelos        

Interveniente-Anuentes e constituirá uma obrigação legítima e vinculante,        
exigível contra si, de acordo com seus termos; e 

 
(iv) a celebração pelos Intervenientes-Anuentes deste instrumento, o       

cumprimento das obrigações aqui assumidas e a concretização das         
transações aqui contempladas não implicam e não implicarão em (a)          
violação de ou conflito com qualquer dispositivo do Contrato Social da           
MUTUÁRIA, (b) necessidade de aprovação, consentimento ou notificação,        
violação ou conflito, inadimplência, rescisão ou término antecipado de, ou          
em relação a qualquer contrato ou outro instrumento ou obrigação de que a             
MUTUÁRIA seja parte, ou (c) necessidade de consentimento, aprovação ou          
autorização, revisão, declaração, registro ou arquivamento por nenhuma        
autoridade governamental. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
– OUTRAS OBRIGAÇÕES – 
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8.1 – Obrigações. Sem prejuízo de outras obrigações expressamente previstas          
neste instrumento, a MUTUÁRIA e os Intervenientes-Anuentes, sócios desta,         
obrigam-se a cumprir as disposições que seguem abaixo. 
 

8.1.1 – Transferência e Ônus sobre Quotas/Ações. Durante toda a vigência           
deste Mútuo, a celebração, pelos Intervenientes-Anuentes e a MUTUÁRIA, de          
quaisquer contratos ou acordos, orais ou escritos, que tenham por objeto a            
emissão, alienação ou transferência, a qualquer título, de Quotas/Ações da          
MUTUÁRIA, ou a outorga de quaisquer opções de compra, direitos de           
subscrição ou direitos similares ou, ainda, qualquer forma de transferência          
de direitos de sócio a terceiros (“Transação”) deverão respeitar os termos e            
condições do presente Mútuo, inclusive, sem limitação, no que se refere à            
renúncia ao seu direito de preferência em caso de exercício, pela           
MUTUANTE, da Conversão em Ações. 
 
8.1.2 – Comunicação. A MUTUÁRIA deve comunicar à MUTUANTE a          
ocorrência de quaisquer eventos ou situações que possam afetar         
negativamente as suas habilidades de efetuar o pontual cumprimento das          
obrigações ora assumidas perante a MUTUANTE, no todo ou em parte, bem            
como qualquer fato ou evento que possa gerar um evento de Vencimento            
Antecipado, ou relacionado ao exercício de qualquer direito, em especial, com           
relação à opção de conversibilidade aqui prevista, tão logo tome          
conhecimento sobre os mesmos. 
 
8.1.3 – Assinatura de Documentos. A MUTUÁRIA e os         
Intervenientes-Anuentes se comprometem e obrigam-se, em caráter       
irretratável e irrevogável, a firmar quaisquer outros documentos e praticar          
quaisquer outros atos necessários para a efetiva cessão e transferência, à           
MUTUANTE, ou quem eles indicarem, das Ações alcançadas pelo Mútuo, de           
acordo com as condições aqui estipuladas, em tempo hábil. 
 
8.1.4 – Informações. A MUTUÁRIA se compromete, por si e por seus            
administradores, a manter livros e registros contábeis fiéis, refletindo         
integral e corretamente todas as suas operações comerciais, em         
conformidade com um sistema contábil determinado e gerenciado de acordo          
com a Lei ou com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, os             
deverão ser disponibilizados à MUTUANTE a qualquer momento em que esta           
os solicite, em até 5 (cinco) dias.  

 
8.1.4.1 – Acesso à Conta bancária. Em mesmo sentido, a MUTUÁRIA se            
compromete a fornecer à MUTUANTE acesso livre e irrestrito às          
movimentações bancárias, garantindo que esta possa verificar, por        
meio de senha e acesso específico (em aplicativo do banco ou outro            
apenas para visualização de dados), os extratos da conta bancária da           
sociedade, a qualquer momento, independentemente de solicitação       
prévia. Tal acesso deve ser disponibilizado em até 5 (cinco) dias da            
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celebração do presente instrumento e vigerá durante toda a duração          
deste Mútuo.  
 

8.1.5 – Aprovação Prévia à Deliberação. As Partes concordam que certas           
matérias, por sua relevância ao desenvolvimento e sucesso do negócio,          
deverão passar por consulta e aprovação prévia da MUTUANTE, para depois           
poderem ser votadas pelos Intervenientes-Anuentes e implementadas pela        
MUTUÁRIA, quais sejam: 
 

a) modificar ou alterar o contrato/estatuto social quanto ao seu objeto           
social, se substancial a mudança, aos direitos decorrentes das         
quotas/ações, ou às eleições de membros do Comitê Consultivo ou          
outros órgãos; 
 
b) intenção de dissolução ou liquidação voluntárias, fusão,        
incorporação ou cisão da empresa, ou recuperação, falência ou         
qualquer outra operação societária equivalente, incluindo terceiros ou        
não; 
 
c) realização de quaisquer operações, contratos e/ou acordos da         
Sociedade com os acionistas, administradores ou com partes        
relacionadas a estes; 
 
d) celebração de qualquer acordo de acionistas ou outro que          
proporcione a terceiros direitos não conferidos à MUTUANTE, ou         
acarrete diminuição de seus direitos econômicos na MUTUÁRIA; 
 
e) distribuição de dividendos de qualquer espécie acima do percentual          
de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício            
imediatamente anterior, e/ou dividendos ou pró-labore que       
ultrapasse o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anuais            
por fundador, em conjunto; 
 
f) emissão de quaisquer valores mobiliários ou títulos conversíveis em          
ações/quotas, ou alteração no capital social da Sociedade, bem como          
recompra, resgate ou amortização de valores mobiliários, e a         
posterior alienação destes; 
 
g) remunerar funcionários em valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil           
reais) por mês, individualmente; 
 
h) propor de ação ou processo judicial contra qualquer terceiro com           
causa em valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou 2,0%            
(dois por cento) da receita bruta anual do exercício imediatamente          
anterior, o que for maior, exceto aquelas necessárias para a cobrança           
de dívidas; 
 
i) outorga de fianças, avais ou quaisquer outras garantias a terceiros; 
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j) alienação, licenciamento, oneração, transferência ou cessão de        
qualquer direito de propriedade intelectual da Sociedade, registrada        
ou não, ou dos direitos relacionados;  
 
k) aquisições ou investimentos, ou pagamento de qualquer despesa da          
sociedade, em um único bem, ou tomada de empréstimos e          
financiamentos pela Sociedade acima do limite de R$ 50.000,00         
(cinquenta mil reais). 

 
 

CLÁUSULA NONA 
– CONFIDENCIALIDADE – 

 
9.1 – As Partes se obrigam a manter a confidencialidade, não divulgar, e a              
preservar o sigilo acerca da existência e dos termos e condições deste instrumento,             
sua natureza ou quaisquer condições do negócio em questão, exceto se mediante o             
prévio e expresso consentimento das outras Partes, responsabilizando-se pelo         
cumprimento dos termos deste Mútuo. 
 
9.2 – As obrigações de confidencialidade e não utilização de informações referidas            
acima, em 9.1, vigorarão pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do término do               
presente instrumento e não se aplicarão às informações: (i) que já sejam do             
conhecimento da Parte recebedora anteriormente ao momento em que forem          
fornecidas; (ii) que sejam recebidas de terceiros em caráter não-confidencial; (iii)           
que sejam públicas ou estejam sob domínio público no momento da divulgação;            
(iv) que, subsequentemente à divulgação, tornem-se de domínio público em razão           
de publicação ou outra forma que não seja o inadimplemento deste Mútuo; (v) que              
sejam ou tenham sido independentemente desenvolvidas pela Parte recebedora,         
de forma lícita; ou (vi) cuja divulgação seja exigida por Lei, ordem judicial ou              
determinação de agência ou Autoridade Governamental competente. 
 
9.3 – As Partes concordam que as Informações Confidenciais poderão ser           
fornecidas a potenciais adquirentes de participação societária ou investimento         
junto à MUTUÁRIA, desde que apresentem proposta firme para compra das           
Quotas/Ações (sujeita apenas à auditoria das Informações Confidenciais) e desde          
que se obriguem expressamente a igualmente cumprir as obrigações de          
confidencialidade aqui estabelecidas. 
 
9.4 – As Partes não emitirão, nem autorizarão, qualquer comunicado à imprensa,            
declaração pública, entrevista, manifestação, pronunciamento ou outro tipo de         
anúncio relativamente ao presente Mútuo, e/ou relativamente a quaisquer outros          
instrumentos correlatos, que não tenha sido acordado previamente pelas Partes,          
devendo sempre ser preservado o sigilo das condições comerciais e das           
Informações Confidenciais reveladas por quaisquer das Partes.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
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– NÃO CONCORRÊNCIA E NÃO ALICIAMENTO – 
 

10.1 – Reconhecimento de Negócio Altamente Competitivo. As Partes reconhecem          
que a MUTUÁRIA opera em ramo altamente competitivo de negócios (o “Negócio”)            
e, em razão da posição de vantagem que cada um de seus sócios e fundadores               
assume, ao colaborar com o Negócio, obterão acesso e conhecimento a segredos            
comerciais e informações sigilosas, essenciais ao desenvolvimento e sucesso da          
MUTUÁRIA, os quais não podem ser utilizados para outro fim, que não o             
desenvolvimento das atividades da própria MUTUÁRIA, vez que o sucesso desta é            
a razão pela qual a MUTUANTE integra esta operação. 
 
10.2 – Obrigação de Não Concorrência. Os Sócios/Fundadores da MUTUÁRIA,          
desde já, assumem o compromisso de não concorrer com a MUTUÁRIA durante            
todo o tempo que integrarem como Sócios na mesma e, após sua saída dos quadros               
societários, ou do encerramento da MUTUÁRIA, por qualquer razão, pelo Período           
Restrito, dentro dos limites de objeto, território e período, tal como estabelecido            
nos termos e definições abaixo: 
 

i. “Produto Concorrente” é qualquer produto, processo ou serviço         
idêntico ou similar (ou que serviria como substituto), e concorrente, com           
qualquer produto, processo ou serviço prestado ou fornecido pela         
MUTUÁRIA, referente ao segmento [inserir o ramo da carteira, vez que           
todos os negócios serão relacionados]. 

 
ii. “Organização Concorrente” é qualquer organização que realiza        
comercialização e/ou venda de um ou mais Produtos Concorrentes. 
  
iii. “Território Restrito” envolve o território brasileiro, em sua         
integralidade. 
  
iv. “Sócio/Fundador” são todos os sócios e/ou fundadores da         
MUTUÁRIA, que a integrem como sócios, administradores, sócios futuros         
em razão de vesting ou qualquer outra forma de associação, os quais são             
as pessoas restritas a praticar qualquer atividade concorrente, nos         
termos desta cláusula, sendo inseridos a este Mútuo como         
“Intervenientes-Anuentes”.  
 
v. “Período Restrito” é o período de não concorrência de que dispõe esta             
Cláusula, que corresponderá a toda o tempo de permanência (como          
sócio, administrador, sócio futuro em razão de vesting ou qualquer outra           
forma de associação) do sócio ou fundador junto à MUTUÁRIA e por            
mais 3 (três) anos, a contar da sua saída, por qualquer razão que seja, ou               
então do seu encerramento ou dissolução, seja a que título for. 
  
vi. “Cliente” é qualquer pessoa ou empresa a quem a Sociedade tenha            
vendido ou fornecido quaisquer produtos e/ou serviços, por si mesma ou           
através de terceiro ou distribuidor, nos últimos 3 (três) anos de operação            
do Negócio. 
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10.2.1 – Escopo de Restrições. Os Sócios/Fundadores da MUTUÁRIA,         
durante a vigência do presente Mútuo e por todo o tempo de Período             
Restrito, dentro dos limites do Território Restrito, não deverão: 

  
(i) utilizar seus conhecimentos em qualquer trabalho ou atividade para          
qualquer Organização Concorrente, seja direta ou indiretamente, como        
proprietário, sócio, representante, consultor, colaborador, investidor      
(mesmo que sócio oculto em sociedade em conta de participação ou outra            
entidade), ou qualquer outra relação; 
  
(ii) prestar assistência, de qualquer forma, a qualquer Organização         
Concorrente, no que diz respeito à pesquisa, desenvolvimento, fabricação,         
comercialização, distribuição ou venda de qualquer Produto ou Serviço         
Concorrente; 
  
(iii) solicitar, contratar ou contribuir para que qualquer profissional da          
Sociedade seja contratado por terceiros, especialmente por uma        
Organização Concorrente, tampouco deverá auxiliar terceiros nesse       
processo de contratação; 
  
(iv) intervir na relação entre a Sociedade e seus fornecedores e/ou           
Clientes, seja por si ou por qualquer de suas Controladas, Controladoras           
e/ou pessoas que estejam sob seu controle comum, ou que sejam parentes            
até 2º (segundo) grau: 
  

(a) no sentido de solicitá-los a cessar, reduzir, limitar ou modificar de            
qualquer maneira seus negócios com a Sociedade; 
  
(b) no sentido de solicitá-los ou incentivá-los a fazer negócios com           
qualquer Organização Concorrente por meio de, incluindo, mas não         
se limitando, fornecimento, venda, comercialização ou dando       
assistência no fornecimento, venda, comercialização ou tentativa de        
fornecimento, venda ou comercialização de qualquer Produto       
Concorrente; ou 

  
(c) solicitar ou incentivar os fornecedores ou Clientes da Sociedade a           
iniciar ou incrementar o negócio com qualquer Organização        
Concorrente. 

  
10.2.2 – Outras Medidas. Sem prejuízo de outros direitos, as Partes           
reconhecem e concordam que indenizações, embora exequíveis na forma de          
compensação de danos de qualquer natureza, podem não configurar uma          
solução adequada de reparação a certos danos causados pela violação ou           
descumprimento das obrigações previstas nesta Cláusula, e por esta razão, a           
as Partes lesadas terão o direito de propor quaisquer processos judiciais ou            
administrativos, postulando o cumprimento, pela Parte violadora, da        
obrigação de não concorrência, nos termos desta Cláusula, ou a cessação da            
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prática de qualquer ato que frustre a obrigação de não concorrência, sem            
prejuízo da indenização por perdas que a MUTUANTE possa sofrer, devido à            
violação ou não cumprimento de qualquer destas obrigações. 
  
10.2.3 – Prevenção de Conflitos Relacionados com a Concorrência. oS os           
sócios e/ou fundadores da MUTUÁRIA assumem o compromisso de evitar,          
por todos os meios possíveis, conflitos relacionados com a concorrência,          
prestando uns aos outros as informações que possam permitir sua avaliação           
de qualquer possível conflito nesse sentido.  

 
10.3 – Razoabilidade de Condições. As Partes reconhecem e convencionam que as            
cláusulas com obrigação de não fazer contidas neste Mútuo restringem os           
Sócios/Fundadores de realizar atividades de cunho competitivo à MUTUÁRIA que          
são razoavelmente necessárias para proteger seus legítimos interesses de negócio          
e fundo de comércio. Além disso, as Partes reconhecem e convencionam que as             
cláusulas com obrigação de não fazer são razoáveis em todos os aspectos, entre             
outros, a vigência temporal, o âmbito de atividades proibidas e área geográfica. As             
Partes reconhecem e convencionam, ainda, que as cláusulas com obrigação de não            
fazer estabelecidas neste Mútuo não impõem dificuldades às Partes e que elas            
permanecerão em condições competitivas, sem violar qualquer disposição aqui         
disposta. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
– ACORDO DE SÓCIOS – 

 
11.1 – A MUTUANTE e os Intervenientes-Anuentes se comprometem a firmar, de            
comum acordo, um Acordo de Acionistas, de forma a refletir, dentre outros fatores,             
seus entendimentos em relação ao exercício do direito de voto, à compra e venda              
de ações de emissão da MUTUÁRIA, bem como os direitos e obrigações na             
qualidade de acionistas, no prazo de 30 (trinta) dias úteis à partir do exercício do               
Direito de Conversão, incluindo, dentre outros dispositivos, cláusulas que reflitam          
os aspectos abaixo descritos:  
 

a) Direito de Preferência: Caso um dos sócios tenha interesse em transferir            
suas ações a terceiros, este sócio deverá, previamente, notificar os demais           
sócios, para que exerçam o direito de preferência na compra no prazo            
avençado no acordo de sócios e nas mesmas condições que seria ofertado a             
terceiro.  
 
b) Tag Along: Na hipótese dos Intervenientes-Anuentes pretenderem aceitar         
uma proposta de um terceiro para alienar, direta ou indiretamente o           
Controle da MUTUÁRIA, a MUTUANTE terá o direito de exigir que tal            
alienação de Controle englobe também a totalidade das ações de sua           
propriedade, em conjunto com as ações ofertadas (“Direito de Venda Total           
Conjunta”). 
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c) Drag Along: Caso os sócios da MUTUÁRIA deseje(m) alienar para terceiro,            
em uma ou mais operações, todas as ações de que for(em) detentor(es) com             
valuation base de no mínimo 20 (vinte) vezes o valor da presente rodada de              
investimento e, no caso de os acionistas remanescentes não desejarem          
exercer seus respectivos Direitos de Preferência, então os acionistas         
ofertantes terão o direito de exigir que essa alienação de ações englobe a             
totalidade das ações detidas pelos acionistas remanescentes (“Direito de         
Obrigar a Venda Conjunta”), nos exatos termos da notificação de venda. O            
acionista que desejar exercer seu Direito de Obrigar a Venda Conjunta deverá            
fazê-lo comunicando ao acionista remanescente, por escrito, em até 30          
(trinta) dias do recebimento da notificação de venda. 
 
d) Board: Deverá ser criado, após a conversão do Mútuo, um Conselho            
Consultivo na MUTUÁRIA, formado por 3 (três) membros, nomeados e          
escolhidos da seguinte forma: 

 
(i) 1 (um) membro de livre nomeação do(s) FUNDADOR(ES) da          
MUTUÁRIA; 

 
(ii) 1 (um) membro de livre nomeação da MUTUANTE; e 
 
(iii) 1 (um) membro nomeado de comum acordo entre MUTUANTE          
e FUNDADOR(ES) da MUTUÁRIA. 

 
d.1) Será submetido ao Conselho Consultivo todas as matérias da          
sociedade de relevância societária, que confira ou retire direitos de          
sócios ou altere configuração de quadro societário (capital table). As          
reuniões do Conselho se realizarão trimestralmente, na sede da         
MUTUÁRIA, ou ainda via conferência telefônica ou de vídeo. Haverá          
direito de veto a cada membro, conforme acordado em futuro Acordo           
de Sócios a ser firmado pelas partes após a conversão do Mútuo. 

 
e) Opção de Venda (Put option): Os Sócios/Fundadores da MUTUÁRIA          
comprometem-se, em caráter irrevogável e irretratável, após a conversão         
deste Mútuo, total ou parcial, uma vez recebida notificação formal, por           
escrito, da MUTUANTE informando seu desejo de alienar a totalidade das           
ações/quotas que possuir da MUTUÁRIA (“Opção de Venda”), adquiri         
absolutamente todas, pelo preço certo e acordado, neste ato, de R$ 1,00 (um             
real) por todas as ações/quotas (“Preço de Exercício”). A Opção de Venda            
poderá ser exercida a qualquer tempo, a exclusivo critério da MUTUANTE,           
por meio de notificação, que, uma vez recebida pelos Sócios/Fundadores da           
MUTUÁRIA, obrigam-se a, em até 10 (dez) dias, adquirir a totalidade das            
ações/quotas de titularidade do MUTUANTE pelo Preço de Exercício,         
efetuado e se comprometendo a assinar todo e qualquer documento          
necessário para concretizar tal operação. 
 
f) Dedicação à Sociedade e Lock-Up. Os Sócios/Fundadores da MUTUANTE          
comprometem-se a: (a) dedicar parcela preponderante de seu tempo aos          
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negócios da MUTUÁRIA, como atividade profissional principal e prioritária,         
de forma que qualquer outra atividade paralela não poderá reduzir a sua            
atuação, dedicação e esforços no desenvolvimento da Sociedade; (b) não          
alienar, transferir, constituir gravame ou ceder as quotas/ações        
representativas do capital social da Sociedade de sua titularidade a terceiros,           
sob qualquer forma ou pretexto, ou a outro Sócio caso implique em sua saída              
da sociedade, sem que haja anuência expressa da MUTUANTE durante a           
vigência do presente instrumento, ou em desacordo com os termos a serem            
estabelecidos no Acordo de Acionistas. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
– EXECUÇÃO ESPECÍFICA – 

 
12.1 – Cada Parte poderá utilizar-se de qualquer ação ou procedimento, judicial ou             
extrajudicial, para ver respeitado o presente Mútuo e cumpridas todas as           
obrigações nele assumidas, podendo, inclusive, proceder à execução específica da          
obrigação inadimplida, valendo este Contrato como Título Executivo Extrajudicial. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
– DISPOSIÇÕES GERAIS – 

 
13.1 – Irrevogabilidade e Execução Específica. O presente Mútuo é celebrado em            
caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e respectivos herdeiros e           
sucessores a qualquer título, sendo certo que todas as obrigações previstas neste            
instrumento poderão ser objeto de execução específica, valendo o mesmo como           
título executivo extrajudicial. 
 
13.2 – Renúncia. Nenhuma tolerância, indulgência ou consentimento tácito por          
qualquer das Partes, ou mesmo sua omissão no sentido de exigir o cumprimento             
de qualquer disposição aqui contida afetará, diminuirá ou prejudicará o direito           
dessa Parte em exigir o cumprimento futuro da referida disposição. Da mesma            
forma, qualquer renúncia ou aceitação, por qualquer das Partes, a violações           
sucessivas ou contínuas de qualquer disposição ora avençada não será          
interpretada como uma renúncia ou aceitação de qualquer outra violação futura ou            
sua persistência, nem ensejará uma renúncia ou alteração na referida disposição,           
ou mesmo uma renúncia a qualquer direito previsto neste instrumento ou dele            
resultante, aceitação ou reconhecimento de posições ou direitos alheios àqueles          
expressamente estipulados neste Mútuo. 
 
13.3 – Invalidade. Se qualquer disposição aqui contida for declarada inválida nos            
termos de qualquer Lei aplicável brasileira, os termos e dispositivos          
remanescentes do presente Mútuo não serão afetados e a disposição declarada           
inválida passará então a ser nula de pleno direito e, como tal, dispensada de              
cumprimento por quaisquer das Partes, devendo as demais disposições ora          
avençadas permanecer válidas e vinculativas, como se tal disposição inválida não           
fizesse parte deste instrumento. No mesmo sentido, em caso de qualquer nulidade,            
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as Partes deverão acordar outra cláusula que reflita os mesmos efeitos           
primeiramente pretendidos. 
 
13.4 – Avisos. Todas as notificações, correspondências e avisos a serem emitidos            
em função deste Mútuo deverão ser entregues pessoalmente, contra comprovante          
de recebimento, por notificação judicial ou extrajudicial pelo cartório de notas ou            
enviados por carta registrada com aviso de recebimento ou por e-mail, com            
comprovante de recebimento, aos endereços indicados na qualificação, sendo este          
último o meio preferencial de comunicação entre as Partes. 
 
13.5 – Totalidade das Avenças. As Partes declaram e concordam que o presente             
instrumento, incluindo todas as páginas de assinatura e eventuais anexos, todas           
formadas por meio digital, representam a integralidade dos termos entre elas           
acordados, substituindo quaisquer outros acordos anteriores formalizados por        
qualquer outro meio, verbal ou escrito, físico ou digital, nos termos dos art. 107,              
219 e 220 do Código Civil. 
 
13.6 – Aditamentos. Qualquer alteração ou aditamento a este Mútuo somente será            
considerado válido se assinado por todas as Partes e por duas testemunhas. 
 
13.7 – Considerandos. Os Considerandos deste Mútuo constituem parte integrante          
e inseparável deste instrumento para todos os fins de direito, devendo subsidiar e             
orientar, seja na esfera judicial ou extrajudicial, qualquer divergência que          
porventura venha a existir com relação ao aqui pactuado. 
 
13.8 – Intervenientes-Anuentes. Os Interveniente-Anuentes comparecem, neste       
ato, para manifestar a sua expressa concordância com os termos e condições            
acordados entre as Partes, neste instrumento, bem como com a implementação das            
transações aqui contidas, se comprometendo a praticar todos os atos previstos           
neste Mútuo que lhe sejam aplicáveis. 
 
13.9 – Assinatura Digital. As Partes e os Interveniente-Anuentes declaram e           
concordam que o presente instrumento, incluindo todas as páginas de assinatura e            
eventuais anexos, todas formadas por meio digital, representam a integralidade          
dos termos entre elas acordados, substituindo quaisquer outros acordos anteriores          
formalizados por qualquer outro meio, verbal ou escrito, físico ou digital, nos            
termos dos art. 107, 219 e 220 do Código Civil. 
 

13.9.1 – Adicionalmente, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória             
nº2.200-2, as Partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem         
como válida qualquer forma de comprovação de anuência aos termos ora           
acordados em formato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado          
digital emitido no padrão ICP-Brasil. A formalização das avenças na maneira           
supra acordada será suficiente para a validade e integral vinculação das           
partes ao presente Contrato. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
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– FORO – 
 
14.1 – As Partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca da Capital do Rio de                 
Janeiro, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente          
Mútuo, com expressa renúncia de qualquer outro, presente ou futuro, por mais            
privilegiado que seja ou venha a ser, sempre privilegiando-se as tentativas           
extrajudiciais e autocompositivas para a resolução de controvérsias. 
 
 
As Partes expressamente acordam em assinar este instrumento de Mútuo em           
formato eletrônico. Assim, formalizam as avenças aqui dispostas da maneira supra           
acordada, entendendo-a como suficiente para a validade e integral vinculação das           
partes ao presente Mútuo. 
 
 

Rio de Janeiro/RJ, ____ de ____________ de 2020. 
 
 

____________________________________ 
[ ] 

- MUTUÁRIA –  
Por: [nome do representante legal] 

 
 

____________________________________ 
EQUITY RIO INVESTIMENTOS LTDA. 

- MUTUANTE –  
 
 

_________________________________ 
SÓCIO 1- INTERVENIENTE-ANUENTE 

 
 
 
 
 
 

Testemunhas: 

_________________________________ 
SÓCIO 2- INTERVENIENTE-ANUENTE 

 

 
 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 

_________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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