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MODELOS DE CARTA DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO PARA FINS DO 

PROGRAMA FINEP STARTUP  

(PESSOA FÍSICA) 

 

Conforme entendimentos mantidos com [●] (RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE), 

inscrita no CNPJ sob o nº [●] (CNPJ DA PROPONENTE), eu, [●] (NOME COMPLETO, SEM 

ABREVIAÇÕES), inscrito (a) no CPF sob o nº [●], confirmo o compromisso de aportar R$ 

[●] ([●]) (VALOR POR EXTENSO), a título de investimento na sociedade acima 

qualificada, por intermédio da celebração de um instrumento contratual de outorga de 

opção de compra. 

 

Declaro que: 

a) sou capaz de entender, ponderar e assumir os riscos financeiros relacionados 

à aplicação dos meus recursos na sociedade acima qualificada; 

b) busquei toda a assessoria legal e financeira que entendi necessária para a 

avaliação do investimento; 

c) os recursos que serão utilizados no investimento não são oriundos de 

quaisquer práticas que possam ser consideradas como crimes previstos na legislação 

relativa à política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro; 

d) realizarei o meu investimento em condições equivalentes às do investimento 

da Finep, no âmbito do Programa Finep Startup;  

e) estou e permanecerei comprometido a observar e cumprir os termos do 

Regulamento do Programa Finep Startup. 

 

Reconheço, por último, que: 

a) o meu aporte será efetivado integralmente, de uma só vez, respeitando os 

prazos e demais condições previstas no Regulamento do Programa Finep Startup; 

b) a não efetivação do Compromisso de Investimento ora firmado, na forma e 

condições estabelecidas no Regulamento do Programa Finep Startup, acarretará a 

eliminação da sociedade acima qualificada do Processo de Seleção do Programa; 

c) a produção de efeitos deste Compromisso de Investimento está condicionada 

à aprovação da sociedade acima qualificada no Processo de Seleção do Programa Finep 

Startup. 

 

Esta declaração tem validade de 12 (doze) meses. 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

     

(ASSINATURA) 

NOME COMPLETO DO(A) SIGNATÁRIO(A) 
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO PARA FINS DO 

PROGRAMA FINEP STARTUP  

(PESSOA JURÍDICA) 

 

Conforme entendimentos mantidos com [●] (RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE), 

inscrita no CNPJ sob o nº [●] (CNPJ DA PROPONENTE), eu, [●] (DENOMINAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA, SEM ABREVIAÇÕES), inscrita no CNPJ sob o nº [●], por meio dos 

seus representantes legais abaixo assinados, confirma o compromisso de aportar R$ [●] 

([●]) (VALOR POR EXTENSO) a título de investimento na sociedade acima qualificada, 

por intermédio da celebração de um instrumento contratual de outorga de opção de 

compra. 

 

Declara: 

a) ser capaz de entender, ponderar e assumir os riscos financeiros relacionados 

à aplicação dos meus recursos na sociedade acima qualificada; 

b) ter buscado toda a assessoria legal e financeira que entendi necessária para a 

avaliação do investimento; 

c) que os recursos que serão utilizados no investimento não são oriundos de 

quaisquer práticas que possam ser consideradas como crimes previstos na legislação 

relativa à política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro; 

d) que realizará o investimento em condições equivalentes às do investimento da 

Finep, no âmbito do Programa Finep Startup;  

e) seu compromisso em observar e cumprir os termos do Regulamento do 

Programa Finep Startup. 

 

Reconhece, por último, que: 

a) o aporte será efetivado integralmente, de uma só vez, respeitando os prazos 

e demais condições previstas no Regulamento do Programa Finep Startup; 

b) a não efetivação do Compromisso de Investimento ora firmado, na forma e 

condições estabelecidas no Regulamento do Programa Finep Startup, acarretará a 

eliminação da sociedade acima qualificada do Processo de Seleção do Programa; 

c) a produção de efeitos deste Compromisso de Investimento está condicionada 

à aprovação da sociedade acima qualificada no Processo de Seleção do Programa Finep 

Startup. 

 

Esta declaração tem validade de 12 (doze) meses. 

 

[Local], ____de__________________de 20__ 

     

(ASSINATURA DOS REPRESENTANTES LEGAIS) 


