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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Características: 
 “Título de crédito nominativo, transferível e de livre 

negociação, garantido por carteira de ativos submetida ao 
regime fiduciário” (art. 63 da Lei nº 13.097/2015)

 Dupla garantia

• Quem pode emitir:
 Bancos Múltiplos
 Bancos Comerciais
 Bancos de Investimento
 Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento
 Caixas Econômicas
 Companhias Hipotecárias
 Associações de Poupança e Empréstimo

• LIMITES PARA EMISSÃO

10% do Ativo Total (Segmento 1) 
ou 30% para demais Emissores

Risco “B” ou melhor

80% em créditos imobiliários

5% de Overcollateral

Valor de Emissão



TERMO DA LIG



LIG x LCI
Definições

•Valor de Emissão, Prazo, Juros, Atualização, Periodicidade, etc.Características 

•Perfil, Originação dos Créditos, Regras de Gestão, Reenquadramento, Derivativos, etc. Carteira de Ativos

•Teste de Estresse, Requisito de Prazo e Requisito de LiquidezMetodologias dos Cálculos

Emissão, subscrição e negociação

•Regras para amortização ou resgate antecipado após 12 mesesAmortização Extraordinária e Recompra

Regime Fiduciário

•Hard Bullet, Soft Bullet ou CTP;  Regras  em caso de prorrogaçãoRegime Especial de Amortização

•Regras para transição da gestão da carteira para Agente FiduciárioTransferência da Carteira

•Resolução não obriga inclusão de seção de Fator de Risco, mas consideramos prudenteRiscos

Tributação

Prioridades de Pagamento e Fluxo de Caixa

Resumo do Mercado Imobiliário Brasileiro

•Escopo da Atuação, Regras para verificação dos índices, etc.Agente Fiduciário

•Instalação: 2/3 do valor nominal da LIG; Deliberação: Maioria do valor nominal da LIGAssembleia

Publicidade

Registro

Disposições Gerais
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CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Financiamento para 
Aquisição ou 

Construção de Imóvel 
(PF/PJ) 

Residencial

Elegível para a Carteira de Ativos

Não 
Residencial

Hipoteca ou 
AFImóvel

Hipoteca ou 
AFImóvel

MIP+DFI 
(se PF)

MIP+DFI 
(se PF)

LTV 80%

LTV 60%

Financiamento para 
Produção de Imóvel (PJ)

Incorporação sob 
regime de afetação

Hipoteca ou AFImóvel
Residencial

DFI e Responsabilidade 
Civil do Construtor LTCost 80%

LTV 60%Empréstimo PF

• Créditos devem estar Adimplentes
• Verificação de LTV e LTCost devem ser feitas no mínimo a cada 3 anos com nova avaliação do imóvel
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REQUISITOS DA CARTEIRA DE ATIVOS
Requisitos de Elegibilidade

• Créditos Imobiliários
• Derivativos para Hedge
• Títulos de emissão do Tesouro (em conta específica gerenciada pelo depositário central)
• Caixa decorrente das operações acima

Requisitos de Composição
• VN dos Créditos Imobiliários >= 80% do VN da Carteira de Ativos (Perfil da carteira não pode ser 

alterado)
• O percentual pode ser reduzido a 50% no caso de vencimento de principal da LIG nos próximos 180 dias

Requisitos de Suficiência
Montante suficiente para pagar:

• Compromissos da LIG
• Obrigações dos derivativos
• Remuneração do Agente Fiduciário (no caso de passar a administrar a carteira de ativos)

Cálculo deve prever
• VN da Carteira >= 105% do VN dos compromissos da LIG + Remuneração do Agente Fiduciário
• VP da Carteira > = VP dos compromissos da LIG + Remuneração do Agente Fiduciário (se submetidos aos 

teste de estresse



REQUISITOS DA CARTEIRA DE ATIVOS

Requisitos de Prazo
• Prazo Médio Ponderado da carteiro >= prazo médio ponderado da LIG

Requisito de Liquidez
• Ativos líquidos em valor correspondente aos compromissos da LIG dos próximos 180 dias 

 Títulos Públicos e Disponibilidades Financeiras

Verificação do atendimento aos requisitos
• Mensalmente realizada no 5º dia útil de cada mês bom base nas informações do último dia útil do mês 

anterior
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DEPÓSITO CENTRALIZADO

Requisitos para Registro em Depositário Central
• Identificação e Descrição da Carteiras de Ativos
• Vinculação da Carteira à LIG
• Registro do Termo de Emissão (arquivo digital)
• Regime Fiduciário

Substituição de Ativos da Carteira
• Processada pelo Depositário Central da LIG
• Duplo comando da Emissora e do Agente Fiduciário

Responsabilidades do Depositário
• Disponibilizar à Emissora e ao Agente Fiduciário:

1) Saldos e extratos da LIG e dos Ativos;
2) Informações e documentos necessários ao 

desempenho de suas funções.

Depósito no SELIC
• Títulos de Emissão do Tesouro Nacional
• Realizado em conta específica destinada à alocação dos 

títulos submetidos ao Regime Fiduciário
• Conta deve ser:

1) Gerenciada pelo depositário central;
2) Individualizada por Emissora e Carteira;
3) Segregada das demais contas do depositário;
4) Movimentada apenas pelo depositário, em nome da 

Emissora.
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PROCEDIMENTOS PARA OFERTA

CARTEIRA

•Perfil
•Créditos Elegíveis

Contratação 
dos 

Participantes

•Agente Fiduciário
•Auditoria
•Rating
•Custodiante

Auditoria da 
Carteira

•Agente Fiduciário 
verifica 
atendimento dos 
critérios

•Validação da 
metodologia de 
cálculo

Depósito ou 
Registro da 

Carteira
Características

•Valor
•Prazo
•Taxa
•Etc.

Termo da LIG
Registro e 

Depósito da 
LIG

OFERTA

Emissão da LIG
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CARTEIRA
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Programa de Distribuição – Carteira Existente
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Depósito da LIG OFERTA



PROCEDIMENTOS PARA OFERTA

CARTEIRA

•Perfil
•Créditos Elegíveis

Auditoria da 
Carteira

•Agente Fiduciário 
verifica 
atendimento dos 
critérios

•Validação da 
metodologia de 
cálculo

Depósito ou 
Registro da 

Carteira
Características

•Valor
•Prazo
•Taxa
•Etc.

Suplemento da 
LIG

Registro e 
Depósito da 

LIG
OFERTA

Programa de Distribuição – Carteira Adicional

CARTEIRA

•Perfil
•Créditos Elegíveis

Contratação 
dos 

Participantes

•Agente Fiduciário
•Auditoria
•Rating
•Custodiante

Auditoria da 
Carteira

•Agente Fiduciário 
verifica 
atendimento dos 
critérios

•Validação da 
metodologia de 
cálculo

Depósito ou 
Registro da 

Carteira
Características

•Valor
•Prazo
•Taxa
•Etc.

Termo da LIG
Registro e 

Depósito da 
LIG

OFERTA

Emissão da LIG

Programa de Distribuição – Carteira Existente

Suplemento da 
LIG

Registro e 
Depósito da LIG OFERTA
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AGENTE FIDUCIÁRIO

Quem pode atuar?
• Securitizadoras
• Corretoras de Valores Mobiliários
• Distribuidoras de Valores Mobiliários

Requisitos
• Registro de Administrador de Carteiras de Valores 

Mobiliários na CVM
• Patrimônio Líquido equivalente a R$1,5 milhão
• Comunicar o Banco Central a cada nova emissão
• Securitizadoras precisam de aprovação prévia do 

Banco Central

Vedação
• Entidade ligada à Emissora

Atuação durante Administração da Carteira pela Emissora
• Acompanhamento do cumprimento das obrigações da 

Emissora e comunicações à Emissora, Banco Central, 
Depositário Central e Investidores para as devidas 
providências, conforme o caso.

• Defesa dos interesses dos investidores.
• Etc.

Atuação durante Administração da Carteira pelo Agente Fiduciário
• Implementar as ações necessárias para a transição da 

administração da carteira.
• Administrar a carteira conforme definido no Termo da LIG.
• Tomar as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para 

defesa dos investidores.
• Elaboração de Relatórios de Controles.
• Atendimento de solicitação de informações pelo Banco 

Central. 
• Etc.
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REGIME ESPECIAL DE AMORTIZAÇÃO

Decretação de intervenção, 
liquidação ou falência

Pgto. 
Principal? SIM

NÃO Regime Especial de 
Amortização

• Duas condições são necessárias para a entrada em vigor do Regime Especial de Amortização: (1) decretação da intervenção, liquidação
extrajudicial, falência ou insolvência da emissora; e (2) falta de pagamento do principal na data de vencimento.

• Para transferência da administração da carteira para o Agente Fiduciário a emissora deve: (1) cumprir suas responsabilidades mencionadas no
Plano de Transição, (2) emitir comunicados por meio do seu website, (3) outorgar procurações ao agente fiduciário, (4) etc.

• Com o estabelecimento do Regime Especial de Amortização, o Agente Fiduciário passa a ser o responsável pela administração da Carteira de Ativos.

• O Regime Especial de Amortização poderá estabelecer a prorrogação da data de pagamento do principal, evitando assim o vencimento antecipado
da LIG.

• Durante a administração do Regime Especial de Amortização, o vencimento antecipado da LIG ocorrerá em caso de atraso no pagamento de
principal, juros ou despesas da LIG ou no caso do descumprimento do requisito de suficiência da Carteira de Ativos.

Mantem-se o 
Regime Normal de 

Amortização



REGIME ESPECIAL DE AMORTIZAÇÃO
• Regulamentação possibilita montagem das 3 estruturas de vencimento antecipado utilizadas no mercado de Covered Bonds (“Hard Bullet”, “Soft

Bullet” e “Conditional Pass Throguh”).

Prorrogação até última data de vencimento dos ativos da carteira

Hard Bullet

Soft Bullet

CPT Ve
nc
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o Providências previstas na LIG 
ou definidas em AGE

Prorrogação do Prazo 
(1 ou 2 anos*)

Ve
nc

im
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to
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do
(S

of
t B
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le

t)

Providências previstas na LIG 
ou definidas em AGE

• Nos casos de Hard ou Soft Bullets , o vencimento antecipado força a venda da carteira com desconto, entregando o valor aos investidores, podendo
causar prejuízos em função do valor obtido na venda da carteira.

• O Conditional Pass Trough reduz o risco de perda do investidor em função de venda da carteira com deságio, mas prolonga a data final de
pagamento até a data final dos ativos da carteira, o que poderia trazer outros prejuízos ao investidor.

• O art. 54 da Resolução 4.598/17 54 permite a venda da carteira com deságio para adimplir com os pagamentos dos próximos 6 meses da LIG, mas é
necessário ainda atender ao requisito de suficiência. Ou seja, é possível vender os ativos com desconto para pagar dívidas dos próximos 6 meses,
mas ainda será necessário manter o valor nominal da carteira acima do valor nominal da dívida.

• Uma vez decretado o vencimento antecipado, pode-se vender os ativos com desconto ou tomar outras providências conforme previsto nos
documentos da LIG ou decidido em assembleia.
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ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

Verificação dos índices de 
enquadramento da carteira

Índices 
Adequados?SIM

NÃO Reenquadramento 
em 2 DU? NÃO

Recursos retidos / 
Afetados

Suspensão de 
novas emissões

Agente Fiduciário 
solicita 

enquadramento

BACEN solicita 
enquadramento

• Nos termos da Lei 6.014/74, Art. 2º, II, a intervenção acontecerá quando: “forem verificadas reiteradas infrações a dispositivos da legislação
bancária não regularizadas após as determinações do Banco Central do Brasil”.

• Suspensão de novas emissões (B3/Bacen)

• Retenção dos recursos na carteira de ativos impede a emissora de acessar os recursos, mas também não permite ao Agente Fiduciário utilizar os
valores para pagamento de despesas ou o serviço da dívida.

Mensalmente

Desafeta Recursos 
Operação 

Adimplente

• Recompra ou Resgate da LIG
• Substituição ou Reforço de Ativo
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

O processo analítico para a atribuição de ratings pela maioria das 
agências é geralmente organizado em quatro etapas principais:

• Uma análise inicial de fatores específicos ao emissor – riscos legais e 
regulatórios e riscos operacionais e administrativos –, a qual avalia 
principalmente se o rating de um covered bond pode ser superior 
àquele do emissor;

• Avaliação do ponto de partida para a análise de rating, com base nos 
regimes de resolução pertinentes;

• Determinação do rating potencial máximo do covered bond a partir 
de uma análise dos fatores jurisdicionais e específicos da carteira de 
ativos-lastro;

• Combinação dos resultados acima e incorporação de quaisquer 
outros fatores, como o risco de contraparte e o risco-país, para 
atribuir o rating final ao covered bond.



CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Fatores exógenos que podem causar o descolamento do rating da LIG do 
rating da Emissora:

1. Estrutura Legal
2. Importância Sistêmica
3. Capacidade de crédito do governo soberano

Características da Emissão que podem causar elevação do rating da LIG 
acima do rating da Emissora:

1. Os ativos da carteira de ativos-lastro devem estar disponíveis integralmente para 
atender às obrigações relacionadas à LIG e, até que esta seja paga integralmente, 
não devem estar disponíveis para atender a nenhuma outra obrigação do emissor.

2. Não há aceleração de pagamentos de juros e de principal aos detentores de LIG 
em caso de falência do banco  emissor, pagamentos esses que continuam de 
acordo com os termos originais da LIG.

3. A LIG não é exposta a uma moratória de pagamentos ou à reestruturação forçada 
aplicáveis a outras obrigações bancárias.

4. A massa falida do banco emissor não possui direito de crédito sobre os ativos  da 
carteira de ativos-lastro que excedam a sobrecolateralização regulatória ou 
contratual mínima, enquanto houver saldo remanescente da LIG.

5. Mecanismos de suporte externo, como derivativos ou suporte de  liquidez, não 
são cancelados mediante insolvência do banco emissor.

6. Há provisões adequadas de gestão da carteira de ativos-lastro, especialmente 
após a insolvência do banco emissor, em benefício exclusivo dos detentores da 
LIG.
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VENCIMENTO ANTECIPADO

Intervenção, 
liquidação etc.

Pagamento 
em Dia? SIM

NÃO

Regime Especial de 
Amortização -

Prorrogação do Prazo

Requisito de 
Suficiência?

Vencimento 
Antecipado

Outras Providências 
definidas  na LIG ou em AGE

Venda da 
Carteira

Cobrar 
Emissora

Valor 
suficiente? NÃO

Agente Fiduciário 
assume a Carteira

Operação Adimplente – Mantem-se 
prazos e forma de pagamento

Pagamento 
em Dia?NÃO

SIM

Requisito de 
Suficiência?

Regime Especial de 
Amortização Mantido

SIM

SIM

Devolve Remanescente 
para Emissora



OBRIGADO!
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