
MEMORANDO 

LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016 – SIMPLES NACIONAL – 

INVESTIDOR-ANJO 

Prezado Cliente, 

A Lei Complementar nº 155/2016 alterou disposições referentes ao Simples 

Nacional, dentre as quais se destacam o aumento no limite da receita bruta, e 

a regulamentação da figura do investidor-anjo nas microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

AUMENTO NO LIMITE MÁXIMO DA RECEITA BRUTA 

A nova lei complementar alterou o artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/2006, para estender, até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais) por ano, o limite máximo da receita bruta que permita a uma sociedade 

enquadrar-se no regime do Simples Nacional. 

INVESTIDORES-ANJO 

Incluiu-se também o artigo 61-A, admitindo, para incentivo das atividades de 

inovação e investimentos produtivos, o aporte de capital em microempresas e 

empresas de pequeno porte, que não integrará o capital social da empresa. 

Este aporte pode ser realizado por pessoa física ou jurídica – incluídos os 

fundos de investimento –, denominadas investidor-anjo. 

Destacamos que as finalidades de fomento à inovação e investimentos 

produtivos devem constar expressas no contrato de participação. 

Esse tipo de investimento é comum em startups e é necessário notar que o 

investidor não se torna sócio, não responde por dívidas da empresa, e 

tampouco tem direito a gerir ou votar na administração da empresa, podendo 

apenas ser remunerado segundo seus aportes, pelo prazo máximo de cinco 

anos. 

Em cada período, a remuneração cabível ao investidor-anjo, prevista no 

contrato de participação, não deve ultrapassar 50% dos lucros obtidos pela 

sociedade. 

Ademais, o direito de resgate, garantido ao investidor, só pode ser exercido 

após, no mínimo, dois anos passados do aporte realizado, ou prazo superior 



previsto contratualmente. E, além, do resgate, a lei também reserva ao 

investidor o direito de preferência nos casos em que os sócios decidam pela 

venda da empresa. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
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