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Conceitos

Comuns

• Revolvência

• Padronização da nomenclatura

• Reforçar o papel da securitizadora como diligente pela operação

• Maior transparência aos investidores

• Maior possibilidade de se acessar investidores não qualificados

• Irretroatividade*

*Art 36: Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.



Lastro

• A Minuta reproduz o comando do art. 23, § 1º, da Lei nº 11.076,

de 2004;

• A Lei dispõe que o certificado deve ser vinculado a direitos

creditórios originários de negócios realizados entre produtores

rurais, incluindo as suas cooperativas, e terceiros.

• A CVM entende que o referido dispositivo legal não inclui como

direitos creditórios do agronegócio aqueles que sejam originados

a partir de um negócio envolvendo apenas os terceiros citados

na Lei, sendo essencial que uma das partes do negócio

necessariamente seja um produtor rural ou uma cooperativa;



A Cadeia

do Agronegócio

Produção e 

fornecimento de 

insumos, máquinas 

e equipamentos e 

serviços 

especializados

ANTES DA 

PORTEIRA

Preparo e manejo 

de solos, tratos 

culturais, irrigação, 

colheita e criação 

animal

DENTRO DA 

PORTEIRA

Transporte, 

armazenagem, 

industrialização, 

distribuição e 

comercialização

DEPOIS DA 

PORTEIRA



Lastro no conceito da

Cadeia do Agronegócio

Art. 3º O CRA deve ser vinculado a direitos creditórios originários de 

negócios realizados entre produtores rurais, ou suas cooperativas ou 

terceiros responsáveis pela comercialização dos itens abaixo descritos, e 

terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos, relacionados com a 

produção, a comercialização, o beneficiamento ou a industrialização de:

I – produtos agropecuários;

II – insumos agropecuários; ou

III – máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária.

§ 1º Por comercialização dos produtos agropecuários e de insumos 

agropecuários referidos no inciso I, entende-se a atividade de compra, 

venda, importação, exportação, intermediação, armazenagem e transporte 

de produtos, sendo in natura no caso de produtos agropecuários.



Lastro no conceito da

Cadeia do Agronegócio

§ 6º Os recursos recebidos por terceiros com a emissão da dívida utilizada 

como lastro de CRA devem ser destinados diretamente ou indiretamente a 

produtores rurais, para fins de comprovação da vinculação referida no 

caput e no § 4º, inciso II.

§ 7º A destinação dos recursos referida no § 6º deve ser comprovada por 

meio de documento vigente entre o terceiro e o produtor rural, em 

montantes e prazos finais compatíveis com os da emissão do certificado, e 

verificada trimestralmente pelo agente fiduciário.



Encargos

• A Minuta propõe restringir os encargos que serão pagos com os

recursos da emissão ou do recebimento dos direitos creditórios a

ela vinculados.

• Conforme disposto na Minuta, outras despesas não previstas no

rol taxativo do art. 10 devem ser imputadas à companhia

securitizadora, salvo decisão contrária da assembleia de

investidores.

• Sugestão: poder prever pagamento de despesas descritas no

termo de securitização



Ofertas para

Investidores não Qualificados

I. Contar com retenção substancial de riscos e benefícios do cedente ou de

terceiros;

II. Assegurar a manutenção da retenção de riscos durante todo o prazo de vigência

do certificado;

III. Ser constituídos por créditos considerados como performados no momento da

cessão ou subscrição pela companhia securitizadora;

IV. Possuir devedores ou coobrigados com exposição máxima de 20% do total emitido,

salvo se o devedor ou coobrigado for:

a. companhia aberta; ou

b. instituição financeira ou equiparada.

V. Ser constituídos por direitos creditórios cedidos por um único cedente ou

cedentes sob controle comum.

CRA com revolvência que atendam aos quesitos acima podem ser direcionados a

investidores não qualificados?



Companhia Securitizadora

como Prestador de Serviço

• A companhia securitizadora deve exercer suas atividades com boa fé,

transparência, diligência e lealdade em relação aos detentores dos certificados;

• A responsabilidade da emissora pela cobrança dos direitos creditórios, nos termos

do disposto no caput, inclui a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos

inadimplidos e a adoção dos procedimentos necessários para a execução

das garantias envolvidas;

• Caso os recursos do patrimônio separado sejam insuficientes para arcar com a

cobrança dos direitos creditórios, a companhia securitizadora deve se utilizar

de recursos próprios [...].

• Existe um conflito entre, de um lado patrimônio separado e regime fiduciário; e de

outro utilização de recursos da securitizadora para cobrança de direitos

creditórios;

• Entendemos que a boa fé, transparência, diligência e lealdade não

necessariamente impliquem na utilização de recursos próprios.



Administração Extraordinária

do Patrimônio Separado

• Propomos que, caso os recursos do patrimônio separado sejam insuficientes

para arcar com a cobrança dos direitos creditórios, a companhia

securitizadora:

1. Convoque assembleia geral de titulares de CRA para que os mesmos

deliberem sobre novo aporte de recursos para a cobrança dos direitos

creditórios;

2. Caso não haja novo aporte de recursos, a companhia securitizadora:

a. Poderá liquidar o patrimônio separado com dação em pagamento

dos direitos creditórios aos titulares de CRA; ou

b. Poderá leiloar o patrimônio separado e seus respectivos direitos

creditórios e, com os recursos captados, liquide os CRA.



Demonstrações Financeiras

e Auditorias

• A Minuta propõe a inclusão do art. 25-A na mesma Instrução, de forma a

exigir a elaboração, apresentação e auditoria das demonstrações financeiras

de cada patrimônio separado, com base nas práticas contábeis aplicáveis às

companhias abertas. São propostas as seguintes demonstrações financeiras:

(i) balanço patrimonial; (ii) demonstração do resultado; (iii)

demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto; e (iv) um rol

mínimo de notas explicativas;

• A auditoria independente é realizada para as demonstrações financeiras da

companhia securitizadora como um todo. Porém, com a apresentação das

demonstrações das emissões segregada, a Minuta prevê a obrigação de se

auditar as demonstrações financeiras de cada patrimônio separado;

• Objetivo de aprimorar a transparência aos investidores sobre as

particularidades de cada emissão, inclusive sobre os critérios para à

constituição de provisão sobre os direitos creditórios vinculados



Demonstrações Financeiras

e Auditorias

Entendemos que podemos priorizar o conteúdo em relação à forma. Isso é, ter uma

abertura relevante de cada patrimônio separado, mas manter nas notas explicativas

– por uma questão de custo – e sem ferir o Art. 12 da Lei 9.514.

ATIVO Exemplo A Exemplo B

Circulante 32.091 23.732

Disponibilidade e títulos e valores 

mobiliários
8.664 63

Operações de crédito 23.427 23.669

- Recebíveis com regime fiduciário 23.475 23.678

- Ajuste a valor presente -48 -9

- (-) Provisão para créditos de liquidação  

duvidosa
- -

Outros créditos - -

- Impostos e contribuições a 

compensar/recuperar
- -

- Diversos - -

Ativo não Circulante 389.342 504.618

Realizável a longo prazo 389.342 504.618

Operações de crédito 389.342 504.618

- Recebíveis com regime fiduciário 390.129 504.814

- Ajuste a valor presente -787 -196

- Impostos e contribuições a 

compensar/recuperar
- -

Permanente - -

Total do ativo 421.433 528.350

PASSIVO Exemplo A Exemplo B

Circulante 32.357 24.053

Captação de recursos 31.787 23.588

- Obrigações por emissão de CRA com 

regime fiduciário
31.787 23.588

- Ajuste a valor presente - -

Outras obrigações 570 465

- Sociais e estatutárias - -

- Fiscais e previdenciárias - -

- Negociação e intermediação de 

valores
- -

- Diversas 570 465

Passivo Não Circulante 389.076 504.297

Exigível a longo prazo 389.076 504.297

Captação de recursos 389.076 504.297

- Obrigações por emissão de CRA com 

regime fiduciário
389.076 504.297

- Ajuste a valor presente - -

Patrimônio líquido - -

Total do passivo 421.433 528.350



DRE Exemplo A Exemplo B

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 

FINANCEIRA

Operações de Crédito 45.822 55.588

Resultado de operações sujeitas a 

Regime Fid. Pleno sem coobrigação
-15 -4

Total das receitas da intermediação 

financeira
45.807 55.584

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 

FINANCEIRA

Captação no mercado -45.822 -55.588

Total das despesas da intermediação 

financeira
-45.822 -55.588

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 

FINANCEIRA
-15 -4

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) 

OPERACIONAIS

Outras despesas administrativas - -6

Despesas tributárias -3 -1

Resultado financeiro 20 12

Outras receitas operacionais -1 -1

Outras despesas operacionais -1 -

Total de outras receitas (despesas) 

operacionais
15 4

RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO 

SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA
- -

Contribuição social e imposto de renda - -

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - -

DFC Exemplo A Exemplo B

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES

OPERACIONAIS

Lucro líquido antes do imposto de renda e

contribuição social 0 0 

Ajustes por

Reversão de provisão para créditos duvidosos 0 0 

Reversão de outras provisões 0 0 

Lucro líquido ajustado 0 0 

Impostos e contribuições próprias pagos no

período 0 0 

Redução em Ativos Disponíveis para Venda 0 0 

Redução (aumento) em Operações de crédito 72.862 -2.011 

Redução (aumento) em Outros créditos -36 1 

Redução em Outras obrigações -77.782 1.987 

RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS

ATIVIDADES OPERACIONAIS -4.956 -23 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENTO

Adição 0 0 

Redução 0 0 

RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0 0 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE

FINANCIAMENTO

Pagamentos

Prestações pagas 0 0 

Prestações recebidas 0 0 

RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES

DE FINANCIAMENTO 0 0 

Aumento (redução) no caixa e equivalentes -4.956 -23 

Caixa e equivalentes no início do exercício 13.620 86 

Caixa e equivalentes no final do exercício 8.664 63 

DRE e DFC



Distribuição pela Securitizadora

de Títulos de sua Emissão

• Possibilidade de tratamento análogo àquele conferido aos gestores de fundos

de investimento (ICVM 558/2015)

• Relacionamento entre securitizadoras e investidores pode possibilitar

distribuição de CRA pela própria securitizadora, sem necessidade de ente

coordenador;

• Nesse caso, a securitizadora assumiria responsabilidades próprias do

distribuidor, além daquelas próprias à securitização;

• Possibilidade de emissão mais célere, e menos custosa (inclusive para o

investidor);

• Regra prevista para o CRI (ICVM 414/04), seria alterada (atualmente

apenas ofertas < R$ 30MM, em emissões ICVM 400/03)



CONTATOS

Martha de Sá, CFA

martha@vert-capital.com

+55 (11) 3385-1802

+55 (11) 98155-5111

Fernanda Mello

fernanda@vert-capital.com

+55 (11) 3385-1803

+55 (11) 99144-6921

Victoria de Sá

victoria@vert-capital.com

+55 (11) 3385-1804

+55 (11) 96677-7787

Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, cj. 24

Pinheiros, São Paulo, SP 05407-003

+55 (11) 3385-1800


