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A participação na rede de investimento anjo da Anjos do Brasil é aberta as pessoas físicas que tenham 
interesse em investir em startups com capital próprio agregando seu conhecimento, experiência e rede 
de relacionamentos para o sucesso do negócio. 
 
Apresentamos a seguir as condições de admissão e participação na rede da Anjos do Brasil: 
 
Requisitos para admissão e permanência de membros investidores: 

● Possuir substantiva experiência profissional, tendo exercido cargos de alto nível ou atuação como 
empresário ou profissional liberal. 

● Possuir recursos para investimento de origem lícita, devidamente declarados às autoridades 
competentes. 

● Ter capacidade de investimento mínima de R$ 50 mil por ano em startups, sendo que esse valor 
não deve representar mais do 10% do de seus recursos destinados a investimentos. 

● Ter reputação ilibada e seguir os princípios de ética e transparência em suas atividades 
profissionais. 

● Estar legalmente apto para ser sócio e/ou administrador de empresas brasileiras ou estrangeiras, 
tanto de capital fechado como aberto. 

● Não ter tido condenações criminais transitadas em julgado ou com sentença condenatória em 
primeira ou segunda instância, mesmo que ainda pendente de recurso. 
Esclarecimento: apesar de entendermos que uma ação que ainda esteja em tramitação não implica em 
culpabilidade, considerando que investimento anjo é uma atividade de longo prazo, uma eventual 
condenação definitiva durante o período de maturação de investimento poderá implicar em consequências 
para todos os coinvestidores, assim, para resguardar a todos entendemos ser melhor que até que tenha 
uma resolução do caso, não participe de investimentos. 

● Não ser réu em processos judiciais que, direta ou indiretamente, possam comprometer mais de 
50% de seu patrimônio total ou 100% de seus recursos financeiros líquidos, pois isso poderia 
implicar na eventual penhora de sua participação nas investidas e comprometer o 
desinvestimento dos demais coinvestidores. 

● Os membros não deverão ter conflitos de interesse diretamente com as atividades de Anjos do 
Brasil; caso identifiquem qualquer potencial situação de conflito de interesse, deverão reportar 
imediatamente a direção da Anjos do Brasil para que esta decida como deve ser a sua atuação no 
caso. 

o Neste âmbito, se configura como conflito de Interesses situações nas quais a atuação 
implique prejuízo para o interesse coletivo do grupo ou para o desempenho da Anjos do 
Brasil. 

● Aderir e cumprir com o Código de Ética e Termos, da Anjos do Brasil,  bem como com todas as 
legislações, normas e regulamentos aplicáveis a execução de investimentos e negócios. 

● Para pessoas politicamente expostas, conforme definição constante aqui, deverá declarar a 
mesma a qualquer momento que passe a estar nesta condição. 
 

 
 
 

https://www.anjosdobrasil.net/coacutedigo-de-eacutetica-interno.html
https://www.anjosdobrasil.net/termos.html
http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1
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A candidatura e participação como membro investidor da Anjos do Brasil implica na declaração pelo 
investidor: 

● De total responsabilidade pelas informações prestadas em toda sua atuação na rede, devendo a 
qualquer tempo, caso seja demandado, apresentar documentação comprobatória. 

● De isenção da Anjos do Brasil de quaisquer responsabilidades sobre os investimentos que venha 
a efetivar.  

 

Condições gerais 
● Os membros investidores não possuem qualquer vínculo associativo a Anjos do Brasil. 
● A Anjos do Brasil se reserva ao direito de a seu exclusivo critério, em não efetuar a admissão de 

quaisquer pessoas como novos membros, bem como a poder efetuar o desligamento de um 
membro investidor a qualquer tempo.  

● A alteração da condição do membro em quaisquer dos requisitos deve ser formal e imediatamente 
comunicada à diretoria da Anjos do Brasil para avaliação da permanência do investidor na rede.  

● É condição para admissão e permanência como membro da Anjos do Brasil estar de acordo com 
estes termos. 

 
Caso tenha qualquer dúvida ou sugestão, envie um e-mail para investimento@anjosdobrasil.net 
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