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RESUMO 

 

CAMPOS. Eduardo Paschoin de Oliveira. Aspectos Jurídicos da Securitização de 

Direitos Creditórios do Agronegócio no Mercado de Capitais Brasileiro. 120 folhas. 

Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O financiamento ao agronegócio no Brasil foi sempre muito dependente de recursos e 

políticas públicas. Desde a década de 1990, novos instrumentos financeiros vêm sendo 

criados para fomentar sua atratividade e acesso à recursos privados, os quais foram 

analisados detalhadamente ao longo deste trabalho. O mercado de capitais se faz cada vez 

mais importante para criar pontes entre os integrantes do setor e a poupança popular. Nesse 

contexto surge a securitização de direitos creditórios do agronegócio, que consiste na 

vinculação de um fluxo de recebíveis originados no setor a um título ou valor mobiliário 

para colocação junto ao público investidor. Por ser um processo complexo do ponto de vista 

jurídico, foram analisados seus aspectos essenciais neste trabalho, que envolvem a 

importância de um negócio subjacente gerador de prestações financeiras diferidas ao longo 

do tempo, cessão de crédito definitiva em caráter true sale em favor de um veículo (fundo 

de investimento ou companhia securitizadora de direitos creditórios do agronegócio) e sua 

titularização ou securitização materializada em um novo instrumento de maior liquidez e 

atratividade. Embora seja um processo complexo, a securitização deve ser analisada como 

um negócio jurídico único. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

CAMPOS. Eduardo Paschoin de Oliveira. Legal Aspects of the Securitization of 

Agribusiness Credit Rights in the Brazilian Capital Markets. 120 pages. Master – Faculty of 

Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

The financing of agribusiness in Brazil has always been very dependent public funds 

and policies. Since the 1990s, new financial instruments have been created to reduce such 

dependence, fostering its attractiveness and access to private resources. These financial 

instruments are analyzed in detail throughout this dissertation. In this context, the capital 

market becomes increasingly important in the creation of connections between the 

agribusiness’ players and the investors. This is where the securitization agribusiness credit 

rights come in. Such transactions consist of linking a flow of receivables originated in the 

agribusiness sector to a bond or security. As a complex process from the legal point of view, 

its essential aspects were analyzed in this work, which involves (i) the importance of an 

underlying transaction that generates deferred financial flow over time, (ii) definitive credit 

assignment in true sale character on behalf of a vehicle (investment fund or agribusiness 

credit rights’ securitization company) and (iv) its securitization, materialized in a new 

instrument of greater liquidity and attractiveness. Aspects of the credit rights originated in 

the agribusiness that give them different legal treatment were also analyzed. 

 

Keywords: Agribusiness; securitization; CRA; FIDC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação versa sobre os “Aspectos Jurídicos da Securitização de Direitos 

Creditórios do Agronegócio no Mercado de Capitais Brasileiro”. 

De acordo com a CNA, o agronegócio brasileiro representou, em 2017, 

aproximadamente 23,5% 1 do PIB, gerando cerca de R$96 bilhões2 em faturamento para as 

exportações brasileiras, além de ser um dos maiores responsáveis pelos superávits 

comerciais do país. Por sua vez, o MAPA estima que a produção do agronegócio brasileiro 

alcance, neste ano, o volume de aproximadamente 234 milhões de toneladas de grãos, o que 

demonstra o evidente crescimento do setor no Brasil.  

Nos termos do "Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018” do MAPA3, as condições 

favoráveis das quais o Brasil dispõe para a produção agropecuária – recursos naturais 

abundantes, tecnologia avançada, capacidade de gestão e política agrícola adequada – 

asseguram a vantagem comparativa do país e sua capacidade de expansão da oferta, 

credenciando-o como um dos principais supridores da demanda mundial por alimentos e 

matérias-primas agropecuárias. 

Dada a peculiaridade das relações travadas no setor e à sua importância para o 

desenvolvimento social e econômico do país, seu desenvolvimento precisou se dar por 

mecanismos diferenciados de financiamento, chamados de políticas de crédito rural, os quais 

foram por muitos anos responsáveis por viabilizar a concessão de crédito ao setor a taxas de 

juros e condições de pagamento fora do usual para as épocas em que foram implantadas.  

Nessa linha, em 1965, foi instituído o SNCR, responsável por instituir as diretrizes da 

política de crédito a ser formulada pelo CMN, em consonância com a política de 

desenvolvimento agropecuário do país. 

Entre o começo da década de 1960 até o final dos anos 70, o SNRC proporcionou uma 

grande oferta de crédito para o agronegócio, viabilizando a sua modernização e foco na 

produção de grãos. Nesse contexto desenvolveram-se atividades de pesquisa agropecuária, 

                                                 
1 Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.  Agro mais maduro e moderno. Disponível em: 
http://www.cnabrasil.org.br/artigos/agro-maduro-e-moderno. Acesso em 17 maio. 2017 
2 Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – ESALQ/USP. Índices de Exportação do Agronegócio 
2017. p. 2. Disponível em: 
<https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Cepea_ExportAgro__2017_(1).pdf>. 
3 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano agrícola e pecuário 2014/2015. 
Disponível em <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-agricola-e-pecuario/arquivos-
pap/folder-pap-2017-18>. Acesso em> 22 de maio de 2018. 
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novas técnicas de cultura, armazenamento, industrialização de matérias primas etc.4Contudo 

conforme exploraremos mais a fundo nesta dissertação, o SNCR, por diversos fatores, 

começou a apresentar dificuldades operacionais e, no início dos anos 80, problemas como o 

desequilíbrio entre as fontes de captação de recursos e a demanda dos integrantes da cadeia 

agroindustrial, aliados à ineficácia de grande parte das produções financiadas, com 

consequente elevação na inadimplência, levaram à redução do crédito oficial em valor 

inferior ao quíntuplo do que era oferecido na década anterior.5 

Com a escassez de recursos públicos e a ineficiência dos títulos de crédito rural 

existentes à época, os subsídios foram eliminados aos poucos, abrindo espaço para bancos 

privados oferecerem linhas de crédito paralelas, sem ou com participação reduzida do 

governo, o que elevou o custo da captação de recursos para o desenvolvimento do 

agronegócio.  

Embora a produtividade continuasse a crescer no setor6, o agronegócio deixou de ter 

fontes subsidiadas de financiamento, dependendo quase que exclusivamente do custo de 

captação arbitrado pelas linhas paralelas que nem sempre se demonstrava atrativo ou 

moldado para atender às demandas dos modelos de negócios que integram o setor.7. 

Tal situação perdurou até o início da década de 90, quando foi inserido em nosso 

sistema jurídico o primeiro título moderno do agronegócio, a CPR, disciplinada pela Lei nº 

8.929/94, que se tornou o principal título de crédito com capilaridade junto à poupança 

popular destinado ao financiamento e desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Sua 

criação teve como principal objetivo oferecer ao mercado de crédito agrícola um instrumento 

próprio de financiamento à produção que trouxesse em seu bojo características como a 

simplicidade, eficácia, garantias para as partes envolvidas e baixo custo operacional.  

                                                 
4 BELIK. W. Paulillo, L.F. Mudanças no Financiamento da Produção Agrícola Brasileira. Disponível em:  < 
http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/desrural/brasil/Belik.PDF>. Acesso em: 09 
jan. 2018 
5 RAMOS. Simone Yuri. Evolução da Política de Crédito Rural Brasileira/ Simone Yuri Ramos, Geraldo 
Buenoi Martha Júnior – Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. p. 1. Disponível em:  
<http://bbeletronica.cpac.embrapa.br/2010/doc/doc_292.pdf>. Acesso em: 09 jan. 2018 
6 “O cenário vivenciado pela agricultura nos anos 80 que, de certa forma, se repetiu no início dos anos 90, 
foi de crescimento da produtividade, com área relativamente constante, não obstante a escassez de crédito e 
a conjuntura de preços quase sempre desfavoráveis.”. GONZALEZ. Bernardo Celso R. MARQUES. Pedro 
Valentim. A cédula de produto rural – CPR e seus ambientes contratual e operacional. Est. Econ. São Paulo. 
V. 29. N.1. Janeiro-Março 1999. p.65-94 
7 BURANELO. Renato Macedo. Securitização do Crédito como Tecnologia para o Desenvolvimento do 
Agronegócio: Proteção Jurídica do Investimento Privado. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito 
- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: 2015. p. 82. Disponível em: 
<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=18689>. Acesso em 07 out. 2015. 
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Ao acompanhar o sucesso da CPR, financiadores e os próprios integrantes do setor 

enxergaram suas vantagens e a necessidade de modernizar o aparato jurídico/financeiro 

existente a seu favor. Passaram, então, a pensar em novas soluções e títulos de crédito 

específicos para as relações jurídicas surgidas nos últimos anos, que pudessem servir melhor 

ao dia-a-dia do agronegócio do que os antigos e estanques títulos de crédito rural criados em 

meados do século passado, tais como as Duplicatas Rurais, as Cédulas Rurais Pignoratícias, 

as Cédulas Rurais Hipotecárias, as Notas de Crédito Rurais, etc. 

O fruto dessa nova consciência foi a promulgação da Lei nº 11.076/04, conforme 

alterada, por meio da qual foram inseridos em nosso sistema jurídico novos títulos de crédito 

com foco em outras atividades típicas do setor, cada qual destinado a servir um determinado 

elo da cadeia do agroindustrial, a saber: (i) o CDCA; (ii) a LCA; e (iii) o CRA.  

Na mesma oportunidade, foram criados o CDA e o WA para instituir um regime 

específico de títulos representativos de produtos depositados em armazéns agropecuários.  

As novidades introduzidas pela Lei nº 11.076/04 permitiram que os participantes da 

cadeia agroindustrial pudessem se valer desses títulos para acessar a poupança popular no 

âmbito do mercado de capitais. Nesse cenário destacaram-se e vem ganhando cada vez mais 

espaço as operações de securitização de créditos do agronegócio, cuja prática popularizou-

se, entre outros e conforme veremos ao longo desta dissertação, por permitir maior 

segregação de risco entre as instituições participantes das operações financeiras8, 

proporcionando um aumento substancial na disponibilidade de capital para os que atuam no 

setor.  

Nesse sentido, a criação dos títulos do agronegócio, bem como seu indispensável papel 

para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, ratificou a ideia de dinamicidade do 

direito comercial diante da constante evolução dos mercados9, possibilitando a captação de 

investimentos de grandes dimensões para o desenvolvimento de um setor de suma 

                                                 
8 “(...) Por sua vez, sob a ótica jurídica, a securitização pode ser definida como a estrutura composta de um 
conjunto de negócios jurídicos – ou um negócio jurídico indireto – que envolve a cessão e segregação de ativos 
em uma sociedade ou um fundo de investimento emissor de títulos garantidos pelos ativos segregados. (...)”. 
Ibidem. p.167. 
9 A criação dos títulos de crédito do agronegócio demonstra a evolução do Direito Empresarial diante das 
necessidades que surgem no mercado. No que se refere ao contexto dinâmico em que se inserem as empresas 
na fase atual do Direito Empresarial, Rachel Sztajn explica: “(...) percebe-se que a fase atual do Direito 
Empresarial tem por foco, não mais, apenas, a figura da empresa, mas sim o binômio atividades empresárias-
mercado. É neste prisma que se passa a cogitar da chamada ordem jurídica do mercado, já que, a partir de 
então, estuda-se a empresa em um contexto dinâmico, considerando-se o mercado, colocando-o como foco 
central desta disciplina jurídica. (...)”  SZTAJN, Rachel. Teoria Jurídica da Empresa: Atividades Empresárias 
e Mercados. São Paulo: Atlas, 2004. p. 10. 
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importância para a economia nacional. Com isso, afasta-se cada vez mais a dicotomia entre 

pequeno e grande produtor rural, bem como a separação estanque entre os setores de 

produção e agroindústria, dos mercados financeiro e de capitais, em direção a uma análise 

integrada e sistêmica de atividades agrícolas e financeiras. 

Trazendo para o cenário presente, embora a economia brasileira tenha passado por 

dificuldades nos últimos anos, o agronegócio ostenta projeções de crescimento. O MAPA 

expediu o relatório de "Projeções do Agronegócio - Brasil 2015/2016 a 2025/2026"10, 

estimando que a produção de grãos deverá passar dos atuais 196 milhões de toneladas para 

255 milhões de toneladas na safra projetada para 2025/2026. No mesmo sentido, a produção 

de carnes (bovina, suína e aves) deverá aumentar em 7,9 milhões de toneladas até 2025/2026.  

Ainda que o setor permaneça atuando positivamente e se valendo dos mecanismos de 

financiamento privado desenvolvidos nas últimas quase duas décadas, vivemos novamente 

um momento de natural restrição de crédito e de políticas públicas de financiamento dos 

setores da economia em razão da instabilidade econômica, como a que o país tem 

atravessado, dificultando a captação de recursos para o desenvolvimento dos integrantes da 

cadeia agroindustrial. Nesse cenário, e graças aos instrumentos de financiamento privado 

trazidos pela Lei nº 8.929/94 e Lei nº 11.076/04, surgiram janelas de oportunidade para que 

os integrantes do setor captem recursos diretamente junto a poupança popular, valendo-se 

do mercado de capitais. 

A entrada dos participantes do setor agroindustrial no mercado de capitais brasileiro, 

fortalecida nos últimos anos, especialmente por meio de operações de securitização (dentre 

as quais destacam-se aquelas envolvendo os CRA), viabilizou necessária queda dos juros na 

captação de recursos para financiamento do agronegócio, frente aos valores disponíveis para 

captação diretamente entre instituições financeiras e integrantes da cadeia no âmbito do 

mercado financeiro11.  

                                                 
10 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Projeções do agronegócio - Brasil 2015/16 
a 2025/26 – http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola/todas-publicacoes-de-politica-
agricola/projecoes-do-agronegocio/proj_agronegocio2016.pdf/@@download/file/Proj_Agronegocio2016.pdf 
>. Acesso em: 4. nov. 2017. 
11 Nesse sentido a Comissão de Valores Mobiliários demonstra a importância do bom funcionamento de ambos 
os mercados para a economia: “O mercado de crédito é fundamental para o bom funcionamento da economia, 
na medida em que as instituições financeiras assumem dois papéis decisivos. De um lado, atuam como 
centralizadoras de riscos, reduzindo a exposição dos aplicadores a perdas e otimizando as análises de crédito. 
De outro, elas funcionam como um elo entre milhões de agentes com expectativas muito distintas em relação 
a prazos e volumes de recursos. Quando o sistema inexiste ou existe de forma ineficiente, muitas das 
necessidades de aplicações e empréstimos de recursos ficariam represadas, ou seja, não circulariam no 
mercado, o que inevitavelmente causaria uma freada brusca na economia” (In. Comissão de Valores 
Mobiliários. O Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores 
Mobiliários, 2014. p. 32 e 33). 
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Gráfico 1 – Volume de CRA Depositado/Registrado na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – 

Segmento CETIP UTVM (RS milhões) 

 
*Dados trabalhados pelo autor. 

 

Consequentemente, a crescente demanda no agronegócio, bem como sua constante 

busca por novas fontes de captação de recursos, somada à multiplicidade de operações da 

cadeia agroindustrial que permitem originar direitos creditórios passíveis de vinculação às 

operações de securitização, depara-se com questões cada vez mais sofisticadas e carentes de 

discussão acadêmica. 

Pelo acima exposto, esta dissertação objetiva aprofundar o estudo e as diversas 

discussões jurídicas que envolvem a securitização de direitos creditórios do agronegócio no 

Brasil, bem como sua contribuição para o financiamento de um dos principais setores da 

economia nacional. 

No que se refere ao mercado de capitais, serão analisados conceitos como (i) poupança, 

investimento e intermediação financeira; (ii) estrutura do sistema financeiro nacional; (iii) 

histórico do mercado de capitais brasileiro e (iv) mobilização da poupança popular por meio 

do mercado de capitais. 

Uma vez delineado o panorama geral acima descrito, serão expostos aspectos 

específicos do setor agroindustrial, de modo que, ao tratar da evolução da política de crédito 

agrícola no Brasil e a escassez de recursos provenientes de políticas públicas no 

financiamento do agronegócio, seja possível demonstrar a importância do surgimento de 

alternativas para o financiamento privado do setor agroindustrial. 
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Após a fase expositiva acima, serão analisadas as características específicas de cada 

um dos títulos do agronegócio introduzidos pelas Leis nº 8.929/94 e 11.076/04, 

respectivamente, traçando um paralelo com os segmentos da cadeia agroindustrial aos quais 

visam beneficiar, bem como suas vantagens e desvantagens perante outras formas de 

financiamento. 

Após explanados os títulos do agronegócio, será iniciada a fase de aprofundamento na 

securitização de créditos do agronegócio, iniciando pelos conceitos de valor mobiliário e 

Securitização. Nesse capítulo serão analisados aspectos jurídicos específicos sobre os CRA 

e os FIDC com lastro em direitos creditórios do agronegócio, trazendo discussões jurídicas 

atuais do dia-a-dia das operações mais complexas. 

Dentre os principais temas trazidos nesse capítulo destacam-se a (i) ausência de 

previsão normativa para a circulação e cobrança de títulos de crédito escriturais; (ii) ausência 

de regulamentação específica para os CRA na CVM; (iii) o benefício fiscal aplicável aos 

titulares dos CRA; (iv) a polêmica definição do que seria "Cadeia Agroindustrial"; (v) a 

abertura de informações dos cedentes dos direitos creditórios do agronegócio; (vi) a 

remuneração dos CRA com base na variação cambial; (vii) direitos creditórios padronizados 

e não-padronizados; (viii) a liquidação pela entrega física de produto e (ix) "revolvência" do 

lastro no âmbito das ofertas de CRA e de cotas de FIDC. 

Encerrada a análise, o estudo caminhará para sua conclusão, sintetizando os temas 

abordados ao longo da dissertação e buscando demonstrar a importância do estudo e da 

evolução da securitização de direitos creditórios do agronegócio para o desenvolvimento do 

setor agroindustrial. 
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2. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – LINHAS GERAIS 

 

2.1. Poupança, investimento e intermediação financeira 

 

Antes de iniciar o estudo dos aspectos jurídicos do mercado de capitais e da sua 

regulação no âmbito do SFN, faz-se necessária a análise de alguns conceitos preliminares 

como poupança, investimento e intermediação financeira. 

Imaginemos um grupo qualquer de pessoas. Dentro deste grupo, alguns possuem mais 

recursos financeiros do que efetivamente utilizam. Chamamos esses indivíduos de agentes 

superavitários ou poupadores de recursos. Outros, contudo, denominados agentes 

deficitários ou tomadores de recursos, encontram-se em situação oposta, necessitando de 

mais recursos do que possuem. 

Os agentes deficitários, em geral, possuem pretensão de investimento maior do que os 

recursos a sua disposição, razão pela qual seria interessante estabelecer algumas pontes que 

unissem esses recursos e promovessem uma transferência de recursos que fosse vantajosa 

para ambos os agentes. 

Inicialmente, uma opção seria a transferência direta de recursos entre agentes 

superavitários e agentes deficitários mediante utilização de determinados instrumentos 

financeiros calcados em promessas de pagamento futuro, seja em espécie ou em ativos do 

tomador. Contudo destaca-se a impossibilidade prática de satisfazer as necessidades de todos 

os agentes, fazendo-se necessária a otimização das relações econômicas, bem como a 

utilização de algum tipo de mecanismo de conexão entre tomadores e poupadores. 

A conexão mencionada acima é o que leva à segunda opção, chamada de 

intermediação financeira ou financiamento indireto que, conforme ensina Eizirik12, objetiva 

interligar os agentes econômicos de forma que os agentes superavitários possam aplicar seus 

recursos em ativos financeiros dos agentes deficitários, atuando as instituições financeiras, 

habitual e profissionalmente, como verdadeiras "intermediadoras de crédito". 

Ao captar recursos junto aos tomadores a instituição financeira atua como devedora 

nessa relação creditícia, permanecendo no polo passivo, razão pela qual este tipo de operação 

bancária é denominada “Passiva”. Por outro lado, ao disponibilizar recursos aos tomadores, 

a instituição financeira atua como credora, sendo esta operação denominada “Ativa”. 

                                                 
12 EIZIRIK, Nelson; Gaal, Ariádna B.; Parente, Flávia; Henriques, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais – 
Regime Jurídico. 3. ed. Revista e ampliada – Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 2. 



18 
 

 

Nesse sentido, nota-se que as instituições financeiras atuam simultaneamente e a todo 

o tempo como credoras e devedoras daqueles que se valem de seus serviços, o que as sujeita 

a um grande risco diante da possibilidade de uma eventual quebra de confiança, o que 

poderia gerar as chamadas "corridas bancárias" que, conforme ensina Yazbek, consistem em 

saques em massa de recursos pelos correntistas de determinada ou determinadas instituições 

financeiras em razão do temor referente à impossibilidade de transformação dos ativos 

ilíquidos de propriedade desses poupadores em moeda corrente, o que inviabilizaria a 

restituição dos recursos por eles depositados perante a instituição13.  

Cabe destacar que as instituições financeiras são definidas no sistema jurídico 

brasileiro pela conjugação do disposto no artigo 17 da Lei nº 4.595/64 14 e do artigo 1º da 

Lei nº 7.492/8615. 

Nota-se que a caracterização de uma sociedade como instituição financeira depende 

diretamente das atividades por ela exercidas, distribuídas na lei em quatro grandes grupos 

de operações privativas, quais sejam: coleta, aplicação e intermediação de recursos (próprios 

ou de terceiros) e custódia de valores de propriedade de terceiros16. 

Contudo destaca-se que a definição legal é demasiadamente ampla e, caso admitida 

uma interpretação literal dos artigos supramencionados, seriam caracterizados como 

instituições financeiras todos os agentes que praticam quaisquer das operações principais 

acima expostas, abarcando como tal um sem-número de pessoas físicas e jurídicas, ainda 

que as normas que regulamentam o SFN não as tivessem como destinatários diretos. 

Nesse sentido, a maioria da doutrina e o CRSFN já se posicionaram a respeito da 

necessidade do desenvolvimento cumulativo das atividades acima descritas, sendo seu 

                                                 
13 YAZBEK, Otávio. O Risco de Crédito e os Novos Instrumentos Financeiros - uma análise funcional. In: 
WAISBERG, Rodrigo. FONTES, Marcos Rolim Fernandes (coord.). Contratos Bancários. São Paulo, Quartier 
Latin, 2006, p. 314. 
14 Consideram-se instituições financeiras para fins do disposto no artigo 17 da Lei 4.595/64 as “pessoas 
jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia 
de valor de propriedade de terceiros”. Ainda, o Parágrafo único deste mesmo artigo indica que. “equiparam-
se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de 
forma permanente ou eventual.” 
15 O Artigo 1º da Lei 7.492/86 considera como instituição financeira “a pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação 
ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, 
distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.”  Já o Parágrafo Único do 
mesmo artigo equipara-se à instituição financeira: (i) “a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, 
câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros; e/ou (ii) “a pessoa 
natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual”. 
16 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 14. ed. rev. atual. e ampliada pelo Desembargador Carlos Henrique 
Abrão. São Paulo: Saraiva, 2011. pp. 83/84. 
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exercício, de forma habitual e profissional com o intuito de auferir lucro, o responsável por 

caracterizar uma instituição financeira17. 

Embora a principal atividade de uma instituição financeira seja, de fato, a 

intermediação de recursos entre poupadores e tomadores, na prática diversas outras 

atividades são por elas desempenhadas, variando desde aluguel de cofres até intermediação 

na compra e venda de títulos e valores mobiliários ou compra e venda de moeda estrangeira, 

etc. 

Sendo assim, cumpre destacar que essas diversas atividades são objeto de vasta 

regulamentação, sob a égide do SFN, o qual é segmentado em quatro grandes tipos de 

mercado, conforme veremos a seguir. 

 

2.2. Os tipos de mercado 

 

Conforme analisado no capítulo anterior, embora a intermediação financeira ou 

mercado de crédito seja uma das atividades bancarias de maior importância, ela não é a 

única, sendo as atividades praticadas pelas instituições financeiras segmentadas e 

regulamentadas conforme as regras aplicáveis no âmbito do SFN, no qual estão inseridos 

também o mercado de câmbio, o mercado monetário e o mercado de capitais.  

A remuneração das instituições financeiras ao realizar atividades no mercado de 

crédito seria calculada com base na diferença entre a remuneração paga aos poupadores pelo 

capital investido e a taxa cobrada dos tomadores pelo empréstimo realizado, chamada de 

spread bancário.  

Sendo assim, podemos concluir que o mercado da intermediação financeira tem sua 

razão de ser na otimização da necessidade de transferência de recursos entre poupadores e 

tomadores, sendo nele realizadas operações de curto e médio prazo destinadas ao consumo 

ou capital de giro das empresas, recaindo sobre as instituições financeiras o risco de crédito 

                                                 
17 Em análise a aplicação prática dos conceitos já expostos, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 
Nacional - CRSFN entendeu, majoritariamente, que somente há atividade privativa de instituição financeira 
quando os 3 (três) comandos legais principais – coletar, intermediar e aplicar recursos – estão presentes 
conjuntamente, como se vê de seu relatório elaborado em 2003: “EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. As decisões proferidas no período não indicam mudança de entendimento 
que o Conselho de Recursos tem assentado nos últimos anos a respeito do tema, no sentido de que é necessário 
que haja a conjugação de três fatores para a configuração de atividade típica de instituição financeira, a 
saber: captação, intermediação e aplicação de recursos. É bem de ver, também, que o próprio conceito de 
captação reveste-se de rigor de interpretação, a exigir, por exemplo, que se já de falar em captação ampla, 
difusa perante o público. Numa palavra, a atividade a exigir autorização específica da autoridade supervisora 
é aquela exercida de forma habitual, especulativa e com o objetivo de aferimento de lucro.” 
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envolvido nas operações18, sendo este o mercado responsável pelo controle da liquidez 

monetária da economia. O BACEN é o principal órgão encarregado pelo controle, 

normatização e fiscalização deste mercado19. 

O mercado de câmbio é o mercado onde são negociadas as trocas de moedas 

estrangeiras por reais, sendo o BACEN responsável por sua administração, fiscalização e 

controle das operações de câmbio e da taxa de câmbio por meio da implementação de sua 

política cambial20. 

Já o mercado monetário concentra as operações de controle da oferta de moeda, bem 

como a prática das taxas de juros de curto prazo, visando garantir a liquidez da economia. O 

BACEN é também o responsável por atuar nesse mercado por meio da implementação da 

política monetária21. 

No mercado de capitais são realizadas operações de longo prazo ou de prazo 

indeterminado. A grande diferença deste mercado frente ao mercado de crédito reside no 

fato de que os agentes deficitários buscam captar recursos diretamente com os agentes 

superavitários, acessando a poupança popular sem intermediação direta ou assunção de 

riscos por parte das instituições financeiras22 que atuam como prestadoras de serviços 

responsáveis por facilitar a aproximação entre investidor e beneficiário, desenvolvendo 

diversas atividades que incluem, sem limitação, a estruturação de operações, captação de 

clientes, distribuição dos valores mobiliários no mercado, etc.  

                                                 
18 Quanto ao risco assumido pelas instituições financeiras, explica Quiroga: "Faz-se importante frisar que no 
mercado financeiro as entidades financeiras são partes nas relações jurídicas respectivas, assumindo riscos e 
sendo sujeitos de direitos e obrigações das operações de crédito realizadas. O detentor e o tomador de recursos 
não se relacionam diretamente. (...) Ao assim fazer, os bancos passam a assumir os riscos de eventual 
inadimplemento dos tomadores de crédito, uma vez que o fluxo da poupança se efetiva de forma indireta. E 
esse eventual inadimplemento da ponta ativa das relações negociais das entidades financeiras poderá causar 
um colapso na ponta passiva respectiva. Não dispondo dos recursos anteriormente repassados, a entidade 
financeira poderá deixar de cumprir seus compromissos e causar sérios danos patrimoniais àqueles que lhe 
emprestaram recursos financeiros (...). In. MOSQUEIRA, Roberto Quiroga. Os Princípios Informadores do 
Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. In: MOSQUEIRA, Roberto Quiroga (Coord.). Aspectos atuais 
do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Dialética, 1999, p. 260-261. 
19 Nesse sentido aponta a Comissão de Valores Mobiliários, “O mercado de crédito é fundamental para o bom 
funcionamento da economia, na medida em que as instituições financeiras assumem dois papéis decisivos. De 
um lado, atuam como centralizadoras de riscos, reduzindo a exposição dos aplicadores a perdas e otimizando 
as análises de crédito. De outro, elas funcionam como um elo entre milhões de agentes com expectativas muito 
distintas em relação a prazos e volumes de recursos. Quando o sistema inexiste ou existe de forma ineficiente, 
muitas das necessidades de aplicações e empréstimos de recursos ficariam represadas, ou seja, não 
circulariam no mercado, o que inevitavelmente causaria uma freada brusca na economia” (In. Comissão de 
Valores Mobiliários. Op.Cit. p. 32 e 33.) 
20 Comissão de Valores Mobiliários. O Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Comissão de Valores Mobiliários, 2014. p. 32. 
21 Comissão de Valores Mobiliários. Op.Cit. p. 32. 
22 MOSQUEIRA, Roberto Quiroga. Op. Cit. p.260 
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Nesse sentido, o mercado de capitais ganha destaque uma vez que nem sempre o 

mercado de crédito consegue atender às necessidades dos tomadores e dos poupadores , por 

exemplo, no caso de empresas que buscam captar mais recursos do que uma instituição 

financeira, sozinha, seria capaz de emprestar. Por outro lado, a própria instituição financeira 

assume uma grande responsabilidade ao realizar essas operações e, como uma forma de 

mitigar o risco, aumenta o custo do empréstimo para o tomador, o que certamente inviabiliza 

a ocorrência de determinadas operações, especialmente no que se refere àquelas de maior 

valor e/ou duração. 

Inclusive, o mercado de capitais incentiva a cultura da poupança popular e a prática de 

investimentos promovendo crescimento econômico23. 

Por essa razão, o mercado de capitais é conhecido como o mercado da 

desintermediação financeira, permitindo aos tomadores acessar um maior número de 

poupadores para financiar suas atividades.   

Tendo em vista o exposto até então, resta claro o fato de que a "intermediação 

financeira" é o principal critério de diferenciação entre o mercado de crédito e o mercado de 

capitais. 

Nesse contexto, tanto o mercado de capitais como o mercado de crédito apresentam 

características que lhes são próprias, como o alto grau de risco inerente ao mercado de 

capitais e/ou o custo do mercado de crédito. Contudo para que uma economia seja 

“saudável”, é necessário que ambos os mercados estejam cumprindo seu papel de forma 

eficiente. 

 

2.3. Estrutura do SFN 

 

Uma regulamentação bastante forte e coesa deve existir para garantir proteção à 

poupança popular no mercado de capitais. Por esta razão, analisemos brevemente a estrutura 

regulatória em que está inserido. 

O SFN é composto por diversos órgãos, divididos em três grandes grupos para fins 

didáticos, sendo eles (i) órgãos normativos, responsáveis por definir exclusivamente 

políticas e diretrizes gerais do sistema financeiro; (ii) entidades supervisoras, responsáveis 

                                                 
23 Nesse sentido, explica José Marcelo Martins Proença que "Considerando o crescimento econômico como 
uma das necessidades básicas de qualquer país e reconhecendo que não existe crescimento econômico sem 
investimento, pode-se asseverar que a formação de capital (aliada a recursos externos) constitui um dos 
anseios primordiais das nações" In. PROENÇA. José Marcelo Martins. Insider Trading. - Regime Jurídico do 
Uso de Informações Privilegiadas no Mercado de Capitais - São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 58 
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por exercer, concomitantemente, função normativa, regulamentando as normas gerais 

estabelecidas pelos órgãos normativos, bem como função executiva de fiscalização daqueles 

sob sua responsabilidade e (iii) operadores, responsáveis, entre outras atribuições, pelas 

intermediações de recursos entre poupadores e tomadores ou pela prestação de serviços. 

Dentre os órgãos normativos estão o CNSP, o CNPC e o CMN.  

Para fins deste artigo foquemos na estrutura existente abaixo do Conselho Monetário 

Nacional, órgão de cúpula do Sistema Financeiro Nacional, que tem como entidades 

supervisoras o BACEN e a CVM. 

O CMN teve sua origem no governo militar, que se propôs a alterar radicalmente a 

economia mediante planos e programas, visando transformar o Brasil em uma típica 

economia de mercado capitalista. Sendo assim, a Lei nº 4.595/64, apelidada de lei da reforma 

bancária, cria o CMN atribuindo-lhe a finalidade de formular a política da moeda e do crédito 

como previsto nesta lei, objetivando o progresso econômico e social do País24. 

Atualmente o CMN é composto pelo Ministro da Fazenda (Presidente), Ministro do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Presidente do BACEN. 

A Lei nº 4.595/64 também foi responsável pela criação do BACEN, resultado da 

transformação da antiga SUMOC em autarquia federal, tendo como principal atribuição 

assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e um sistema financeiro 

sólido e eficiente25, o que inclui a supervisão de todos aqueles qualificados como instituições 

financeiras nos termos da Lei nº 4.595/64. 

No que se refere à CVM, sua criação se deu em 7 de dezembro de 1976, por meio da 

Lei nº 6.385/76, com a finalidade de instituir um agente capaz de disciplinar, fiscalizar e 

desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil.  

As principais competências da CVM são (i) estimular a formação de poupança e sua 

aplicação em valores mobiliários; (ii) Promover a expansão e o funcionamento eficiente e 

                                                 
24 Nos termos do artigo 3º da Lei 4.595/64, a política a ser estabelecida pelo CMN objetivará: "I - Adaptar o 
volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de 
desenvolvimento; II - Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos 
inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros 
desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais; III - Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no 
balanço de pagamento do País, tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira; IV - 
Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas; tendo em vista 
propiciar, nas diferentes regiões do País, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia 
nacional; V - Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior 
eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos; VI - Zelar pela liquidez e solvência das 
instituições financeiras; VII - Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida 
pública, interna e externa." 
25 Comissão de Valores Mobiliários. Op.Cit. p. 41. 
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regular do mercado de ações, estimulando as aplicações permanentes em ações do capital 

social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais; (iii) Assegurar o 

funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão; (iv) Proteger os 

titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra: (a) emissões irregulares 

de valores mobiliários; (b) atos ilegais de administradores e acionistas das companhias 

abertas ou de administradores de carteira de valores mobiliários; (c) o uso de informação 

relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários; (v) evitar ou coibir modalidades 

de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou 

preço dos valores mobiliários negociados no mercado; (vi) assegurar o acesso do público a 

informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham 

emitido; (vii) assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de 

valores mobiliários e (viii) assegurar a observância no mercado das condições de utilização 

de crédito fixadas pelo CMN. 

Ainda, a CVM tem natureza de entidade autárquica em regime especial, vinculada ao 

Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de 

autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato 

fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. 

Em complemento ao parágrafo anterior, diante do fato de que a CVM possui dentre as 

suas atribuições a aplicação de sanções aos participantes do mercado de capitais, é de 

extrema importância que seus dirigentes tenham mandato fixo e estabilidade, de modo que 

não corram o risco de terem seus cargos ameaçados diante da necessidade de aplicação de 

determinadas penalidades. 

A CVM surge em um contexto de renovação da estrutura societária e financeira do 

Brasil. Cumpre destacar que, no mesmo ano, foi promulgada a Lei nº 6.404/76, responsável 

por regrar as Sociedades por Ações, trazendo mecanismos de extrema importância para o 

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro e criando novas formas de captação para 

seus participantes.  

O conceito de valor mobiliário, essencial para a compreensão do mercado de capitais, 

será melhor detalhado ao longo deste trabalho e será de grande importância para 

destrincharmos os conceitos de securitização de créditos.  

Passemos a analisar o histórico do financiamento do agronegócio no Brasil, de modo 

a compreender a importância do capital privado decorrente da poupança popular como um 

mecanismo alternativo ao financiamento decorrente de políticas públicas. 
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3. FINANCIAMENTO PÚBLICO E PRIVADO AO AGRONEGÓCIO 

 

Conforme analisado no primeiro capítulo deste trabalho, o agronegócio é um setor de 

fundamental importância para a economia do país, sendo um dos maiores responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico brasileiro. Em 2017, a agropecuária ostentou crescimento de 

14,5% em face do ano anterior, representando, em conjunto com as atividades de 

transformação e distribuição de produtor agropecuários, aproximadamente 24% do PIB 

brasileiro que, no ano em questão, somou R$1,6 trilhão26. 

Historicamente, o governo sempre buscou formas de incentivar e proporcionar 

melhores condições para o desenvolvimento do setor, e isso se deu em larga medida via 

adoção de políticas de crédito. Importante ressaltar que esse tratamento diferenciado se 

justifica não apenas pela importância estratégica do setor, mas também por seus participantes 

dependerem em larga escala de questões climáticas, diferentemente do que ocorre em regra 

nos setores industrial e comercial. 

A primeira grande iniciativa nesse sentido se deu em 31 de dezembro de 1964, no 

âmbito da Lei nº 4.595/64. No contexto da referida lei, foi determinado ao Poder Executivo, 

com base em proposta enviada pelo CMN então criado, que submetesse ao Poder Legislativo 

projeto de lei visando a criação e institucionalização da política de crédito rural no país. Tal 

esforço legislativo culminou, em 2 de novembro de 1965, na promulgação da Lei nº 4.829/65 

que instituiu o crédito rural.  

Mas o que seria o crédito rural? Em resumo, a ideia da lei foi criar um ambiente no 

qual entidades públicas e privadas concedessem crédito aos produtores rurais ou suas 

cooperativas para aplicação em atividades estratégicas do setor, visando criar incentivos à 

determinada produção, apoiando planos de safra e disponibilizando crédito em condições 

mais favoráveis para os produtores rurais que atendessem aos requisitos da política de crédito 

rural.  

A lei em comento foi pensada de modo a permitir fluidez e que mudanças nas 

prioridades do governo e necessidades dos agricultores e pecuaristas pudessem ainda se 

enquadrar sobre seu escopo sem grandes riscos de desatualização, razão pela qual concedeu 

                                                 
26 Agropecuária Puxa o PIB de 2017. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2017. Disponível 
em: <http://www.agricultura.gov.br/noticias/agropecuaria-puxa-o-pib-de-2017>. Acesso em 17.05.2018. 
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ao CMN27 a atribuição de avaliar os recursos a serem aplicados no crédito rural, bem como 

a instituir as diretrizes, instruções, critérios seletivos e amplitude dos programas de crédito 

rural. 

Tal medida encontra correlação em diversos outros governos ao redor do mundo, desde 

aqueles onde o Estado exerce maior intervenção até aqueles onde a interferência no setor 

privado é mínima. Como exemplos podemos mencionar o (i) Farm Credit System (FCS), 

nos EUA, uma empresa patrocinada pelo governo norte americano (Government Sponsored 

Enterprise) estabelecida pelo congresso norte americano em 1916; o (ii) Crédit Agricole, 

fundado em 1894 na França e que, inclusive, é uma das instituições financeiras mais 

conhecidas do referido país ou mesmo a (iii) Política Agrícola Comum da União Europeia, 

fundada em 1957. 

Todos esses programas, assim como o Crédito Rural no Brasil, possuem um objetivo 

principal em comum que é a promoção de uma fonte confiável de crédito para agricultores 

e pecuaristas com taxas melhores do que as que o mercado usualmente prática, conforme as 

políticas traçadas pelos respectivos governos28. 

O crédito rural seguiu em desenvolvimento, sendo regulamentado por meio do Decreto 

nº 58.380/66 que ratificou a estrutura do SNCR trazida pela lei que o precedeu e que, 

basicamente, consiste em três grandes grupos, sendo eles (i) das entidades diretivas ou 

ligadas à administração pública que serão, em larga medida, responsáveis pela “veia estatal” 

de concessão do crédito rural, quais sejam BACEN, BB, Banco de Crédito da Amazônia, 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o Banco Nacional de Crédito Cooperativo; (ii) das 

entidades auxiliadoras no cumprimento dos objetivos da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 

1964 (Estatuto da Terra), sendo elas o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e o Instituto 

                                                 
27 “Art. 4º O Conselho Monetário Nacional, de acôrdo com as atribuições estabelecidas na Lei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, disciplinará o crédito rural do País e estabelecerá, com exclusividade, normas 
operativas traduzidas nos seguintes tópicos: I - avaliação, origem e dotação dos recursos a serem aplicados 
no crédito rural; II - diretrizes e instruções relacionadas com a aplicação e contrôle do crédito rural; III - 
critérios seletivos e de prioridade para a distribuição do crédito rural; IV - fixação e ampliação dos programas 
de crédito rural, abrangendo todas as formas de suplementação de recursos, inclusive refinanciamento.” 

 
28 São objetivos da política de crédito rural brasileira, nos termos do Art. 3º da Lei nº 4.829: “I - estimular o 
incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento e 
industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua 
propriedade rural; II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos 
agropecuários; III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e 
médios; IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade 
e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo” 
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Nacional de Desenvolvimento Agrário, que hoje formam o INCRA e o na época denominado 

BNDE, hoje BNDES e (iii) dos órgãos auxiliares, que operarão o crédito rural no limite e 

termos das diretrizes trazidas pelo decreto em comento, sendo os bancos “estatais” –  cuja 

União, Estado ou Municípios detenham a maioria das ações com direito a voto – as caixas 

econômicas, os bancos privados, as sociedades de crédito, financiamento e investimentos e 

as cooperativas autorizadas a operar em crédito rural. 

Quando as leis e o decreto foram implementados, como mencionado acima, a ideia era 

criar um subsistema de financiamento rural capaz de acompanhar as mudanças na sociedade 

e os objetivos necessários para que se alcançasse o “desenvolvimento da produção rural do 

País (...) tendo em vista o bem-estar do povo”29. Nesse sentido, o referido permitiu que outras 

entidades fossem incorporadas ao sistema caso o CMN viesse a admiti-las. 

É importante destacar que o crédito rural não se destina a qualquer ato do produtor 

rural, mas tão somente àquele que for necessário para suprir suas necessidades financeiras e 

o custeio de sua produção própria e respectiva comercialização, bem como as de capital para 

investimento e industrialização dos produtos agropecuários realizados pelo produtor em seu 

imóvel ou suas cooperativas. Nota-se, portanto, que é imprescindível que o crédito seja 

utilizado para fomentar as atividades realizadas pelo próprio produtor ou desenvolvimento 

de seu imóvel rural. 

Nesse contexto, os financiamentos rurais trazidos no âmbito do Crédito Rural dividem-

se em quatro grandes grupos, sendo eles em resumo (i) o custeio de despesas regulares da 

produção agrícola ou pecuária; (ii) o investimento em bens e serviços de benefício em 

períodos futuros (aquisição de maquinário, por exemplo); (iii) comercialização e (iv) 

industrialização de produtos, sendo certo que, neste caso, contará apenas a industrialização 

que for realizada por cooperativas ou pelo próprio produtor rural em sua propriedade rural. 

Tal escopo evidencia a intenção do legislador em conceder crédito rural com o objetivo 

de beneficiar a produção  exclusivamente em seus elos iniciais da chamada cadeia do 

agronegócio, não se destinando ao financiamento de empresas que adquirem os produtos 

chamados in natura de produtores rurais para posterior industrialização ou comercialização, 

de modo a evitar uma subversão ou má utilização desse sistema de financiamento, uma vez 

que em larga medida quase toda a produção industrial deriva da produção rural de alguma 

forma. 

                                                 
29 Na letra do Decreto 58.380: “Art 1º O crédito rural, sistematizado pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 
1965, será distribuído e aplicado de acordo com a política de desenvolvimento da produção rural do País 
fixada pelo Ministério da Agricultura e tendo em vista o bem-estar do povo.” 
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Desde sua instituição em 1965, o Crédito Rural vinha cumprindo sua função de irrigar 

o setor com recursos financeiros, contudo, uma medida foi essencial para que a 

disponibilidade de recursos na mão do governo aumentasse exponencialmente, tornando-se 

um marco para o SNCR. A medida em questão foi a chamada “exigibilidade bancária”, 

instituída por meio da Resolução do CMN nº 69/67 que, dentre outros, tornou obrigatório o 

direcionamento de 10% dos depósitos a vista no sistema bancário para a concessão do 

Crédito Rural30. 

Da exigibilidade bancária em diante, o crédito rural deu um salto relevante em termos 

de valores durante toda a década de setenta e manteve um bom patamar até o final da década 

de oitenta e início dos anos noventa, como podemos verificar no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 – Evolução do Crédito Rural 31 

 
(*) IGP-DI - Índice médio anual 
* Dados trabalhados pelo Autor 
 

A queda verificada na disponibilidade de crédito se deu em larga medida em razão da 

                                                 
30 SPOLADOR, Humberto Francisco Silva. Reflexões sobre a experiência brasileira de financiamento da 
agricultura. 2001. 93 p. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada), Universidade de São Paulo, 
Piracicaba, 2001. Disponível em: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi_mq3Gh8PgAh
UbH7kGHdZiDsoQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2
F11%2F11132%2Ftde-07052002-091407%2Fpublico%2Fhumberto.pdf&usg=AOvVaw2iesPSm1-
FHzMvN0TZkzSJ. Acesso em 17 de fevereiro de 2019. 
31 BACEN - Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro-
DEROP, Registro Comum de Operações Rurais – RECOR 
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inflação descontrolada do período em questão, o que fez com que os depósitos à vista nas 

instituições financeiras diminuíssem sua atratividade forçando os poupadores a buscarem 

aplicações financeiras indexadas, as quais são expressamente excluídas do escopo da 

exigibilidade bancária da Resolução CMN nº 69/6732. Vale mencionar também o Plano 

Collor, no início dos anos 1990, que congelou ativos financeiros por um período de 18 meses, 

além de restringir os recursos do Tesouro e disponibilidade à agricultura. 

Diversas alternativas foram pensadas para o período. A CF/88, marco da 

redemocratização do país, buscou encontrar saídas para manter o financiamento ao setor 

ativo, especialmente nos Estados onde o Crédito Rural encontrava maior dificuldade em 

atingir seus potenciais beneficiários, instituindo em seu artigo 159, I, alínea “c”, que a União 

entregará 3% do produto da arrecadação imposto de renda e produtos industrializados para 

aplicação em programas de financiamento à produção das regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, em linha com programas de desenvolvimento regionais. Daí foram originados os 

chamados Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e 

Centro-Oeste (FCO).  

Nesse período também houve um incremento na participação do BNDES nesses 

financiamentos, via linhas de crédito, como o FINAME Rural, e outros programas 

específicos, todos colaborando para manter a disponibilidade de recursos para o 

financiamento ao setor agropecuário. 

É claro que todos esses esforços mantiveram uma disponibilidade relevante de crédito 

para o setor, disponibilidade esta que não existiria sem o apoio das políticas públicas, o que 

poderia prejudicar em larga medida o desenvolvimento do setor. Contudo uma lição foi 

aprendida nesse período: a de que o agronegócio, por sua relevância, não poderia depender 

apenas de políticas públicas e deveria começar a buscar outras alternativas de financiamento. 

É nesse momento de reflexão sobre as formas de captação de recursos para o setor e 

de uma premente necessidade de se acessar recursos privados, mais precisamente em 1994, 

que surge um marco para o agronegócio. A CPR, um título de crédito moderno, fruto de um 

esforço conjunto entre o Banco do Brasil e o MAPA, pensado para proporcionar uma 

                                                 
32 “I -Os estabelecimentos bancários manterão aplicada em operações típicas de crédito rural, contratadas 
com produtores ou suas cooperativas, importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor total de seus 
depósitos, deles excluídos: a)depósitos a prazo fixo com correção monetária; b)depósitos vinculados a 
operações de câmbio; c)depósitos transitórios de entidades públicas, destinados a pagamento de salários do 
funcionalismo ou oriundos de recolhimentos de tributos e de contribuições à Previdência Social, que devam 
ser transferidos a estabelecimentos oficiais de crédito; d)depósitos de Governos Estaduais e Municipais, e 
suas Autarquias, nos respectivos bancos oficiais. Serão igualmente dedutíveis os recolhimentos compulsórios, 
em dinheiro, mantidos no Banco Central por força do que dispõe o art. 4º, inciso XIV, da Lei nº 4.595.” 
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alternativa simples e factível de se financiar a produção rural, elo essencial da cadeia 

agroindustrial.  

Esses títulos serão melhor analisados no próximo capítulo deste trabalho, mas o que 

deve ser capturado pelo leitor neste momento é que a circulabilidade dos títulos de crédito 

permitiu dar fluidez aos negócios realizados dentro da porteira do produtor rural.  

Esse título, representativo de uma promessa de entrega de produtos, permitiu aos 

produtores rurais que se financiassem de forma mais simples e objetiva, sem contar com 

contratos aleatórios ou de entrega futura que geravam custos de transação relevantes. Assim, 

aquele que portasse o título de crédito no momento da entrega teria direito a receber o 

produto, permitindo àqueles que o detinham, ainda, uma oportunidade de negociação e 

respectivo investimento junto a terceiros. 

O sucesso da CPR foi tamanho que, ao longo dos anos, outros títulos chamados “do 

agronegócio” começaram a surgir, dentre os quais cumpre destacar a modalidade financeira 

da CPR, chamada CPR-F, o CDA, o WA, o CDCA, a LCA e o CRA. 

Ainda nos remetendo ao Gráfico 2 acima, podemos notar que de 1994 em diante (ou 

seja, com o Plano Real em vigor e a estabilização econômica) os depósitos à vista voltaram 

a acontecer com maior frequência, além de a economia do país voltar aos poucos a crescer, 

permitindo novamente maior abrangência do SNCR e do Crédito Rural. 

Hoje o sistema de financiamento ao setor, que não mais pode ser compreendido como 

um mero somatório das atividades agrícolas e pecuárias, mas como um conjunto de 

atividades complexo e interdependente, conta com um interessante leque de opções para 

aqueles que nele se inserem, desde os financiamentos decorrentes das políticas públicas, 

analisadas ao longo deste capítulo, como dos mecanismos de financiamento privado que 

tanto têm colaborado para que essa cadeia de atividades, hoje chamada agronegócio, 

continue a ser um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento deste país. 

É importante frisar que, na visão do autor, as políticas públicas deverão ao longo do 

tempo restringir-se aos produtores rurais de menor porte para que possam desenvolver-se 

graças a essas linhas de crédito e possam alçar novos voos, enquanto aqueles que já possuem 

um patamar relevante e sustentável possam se valer do financiamento privado e dos 

mercados financeiro e de capitais para o seu financiamento. 

Analisemos no próximo capítulo as peculiaridades desses títulos de crédito para que 

então possamos adentrar no foco deste trabalho: a securitização de direitos creditórios do 

agronegócio no mercado de capitais brasileiro.  
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4. TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO 

 

4.1. Títulos do agronegócio 

 

A evolução dos negócios necessários ao desenvolvimento do agronegócio sugeria, há 

alguns anos, a necessidade da modernização dos instrumentos de financiamento destinados 

ao setor, em especial no que se refere aos títulos de crédito, necessários à promoção da 

circulação de riquezas e encurtamento da distância entre o produtor rural –  que não mais se 

assemelhava à figura do agricultor de subsistência, mas sim à de verdadeiros grandes 

empresários – e as fontes de financiamento modernas, dentre elas, o capital privado via 

mecânicas desenvolvidas pelos mercados financeiro e de capitais. 

Com isso, em 1994, surge o resultado do primeiro grande esforço nesse sentido, 

instituindo em nosso sistema jurídico as CPR, títulos focados no financiamento do núcleo 

duro do agronegócio, ou seja, a produção rural. Analisaremos as CPR em detalhe ao longo 

deste capítulo. 

Além das CPR e ,de certa forma, acompanhando o sucesso da evolução do mercado 

imobiliário em razão dos títulos instituídos pela Lei nº 9.514/97, são criados, em 2004, os 

títulos do agronegócio, instituídos por meio da Lei nº 11.076/04. Esses títulos viabilizam 

alternativas de financiamento para outros elos da rede de negócios que integra o setor, 

ampliando em larga medida as possibilidades de captação de recursos para o 

desenvolvimento dos que nele operam. 

Analisemos adiante os detalhes de cada um desses instrumentos financeiros, a que se 

destinam e os impactos positivos de sua criação. 

 

4.1.1. Cédula de produto rural (CPR) 

 

Conforme analisado no capítulo anterior, as CPR foram fruto de um profundo estudo 

liderado pelo Banco do Brasil, em conjunto com o MAPA, em um cenário de escassez de 

recursos provenientes de políticas públicas derivadas do SNCR para o desenvolvimento do 

agronegócio. Assim, as CPR se tornaram o principal marco do financiamento privado ao 

setor e da titularização das relações jurídicas nele travadas. 

Nos termos da Lei nº 8.929/94, as CPR representam promessa de entrega de produtos 
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rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída33, e consistem em títulos de crédito 

líquidos e certos, exigíveis pela quantidade e qualidade de produtos rurais nelas previstos34 
35.  

Em sua redação original, a lei previa apenas a liquidação das CPR na modalidade de 

entrega física do produto, por meio da qual o título confere a seu detentor o direito de exigir 

os produtos a ele atrelados tão somente, não existindo a possibilidade de liquidação 

financeira das CPR. Esse tipo de operação geralmente possui como credor fabricantes de 

insumos e fertilizantes, trading companies36 e cooperativas que, em larga medida, adquirem 

produtos rurais direto dos produtores para o exercício de suas atividades. 

A materialização da relação de compra e venda de produtos rurais por meio de um 

título de crédito permitia, ainda, sua utilização em mercados de bolsa e balcão organizado, 

o que viabilizou em larga escala um aumento nas operações realizadas nesses ambientes, 

graças à facilidade e segurança jurídica trazidas pelos títulos 37. 

Seis anos após a promulgação da Lei 8.929/94 foi editada a Medida Provisória Nº 

2.117-14/01, que incluiu o Art. 4º-A na referida lei de modo a permitir a liquidação financeira 

das CPR, desde que observadas determinadas condições que, em resumo, referem-se à 

determinação no próprio título do preço para resgate, meios de apuração38 e a aposição, ao 

                                                 
33 Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos 
rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída. 
34 Cabe destacar a definição de CPR trazida pela B3: “Trata-se de uma venda a termo, na qual o produtor, 
associação ou cooperativa de crédito emite um título para comercializar seus produtos, recebendo o valor 
antecipadamente, com a obrigação de pagamento em produto (CPR Física) (...).” Disponível em: < 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/mercado-de-balcao/titulos-financeiros/cedula-de-produto-
rural-cpr.htm>. Acesso em 15 jan. 2017 
35 Art. 4º A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto. 
Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da 
cédula, tornando-se exigível apenas o saldo. 
36 Conforme definido em estudo da Bauer College of Business da Universidade de Houston, “commodity 
trading companies” são companhias que lidam com os processos de compra, venda e transformação de 
commodities físicas. PIRRONG. Craig. The economics of commodity trading firms. Trafigura. Houston. 
Março. 2014. p. 4. 
37 Verçosa, ao analisar o potencial econômico da CPR, explica que: "a riqueza que a CPR representa é o poder 
de crédito que gera o contrato de compra e venda antecipada de 'commodities' firmado com uma empresa 
idônea, conhecida por cumprir 100% (cem por cento) de suas avenças. Isso gera riqueza, criação de capital" 
(op. loc. cit.)”. VERÇOSA. Haroldo Malheiros Duclerc. FRANCO. Nancy Gombossy de Melo Franco. Crédito 
e títulos de crédito na economia moderna: uma visão focada na cédula de produto rural - CPR", in Revista de 
Direito Mercantil, vol. 45, nº 141, pág. 101 
38 "Art. 4º-A. Fica permitida a liquidação financeira da CPR de que trata esta Lei, desde que observadas as 
seguintes condições: (i) que seja explicitado, em seu corpo, os referenciais necessários à clara identificação 
do preço ou do índice de preços a ser utilizado no resgate do título, a instituição responsável por sua apuração 
ou divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço e o nome do índice; (ii) que os indicadores de 
preço de que trata o inciso anterior sejam apurados por instituições idôneas e de credibilidade junto às partes 
contratantes, tenham divulgação periódica, preferencialmente diária, e ampla divulgação ou facilidade de 
acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as partes contratantes; (iii) que seja caracterizada por 
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final de seu nome, da expressão “Financeira”, razão pela qual tal instrumento passou a ser 

popularmente chamado de CPR-F, ou CPR Financeira. 

A CPR-F, assim como a CPR, configura um título líquido e certo, exigível em seu 

vencimento. Contudo diferentemente da primeira, a prestação devida por seu emitente é 

resultado da multiplicação do preço, apurado segundo os critérios mencionados no parágrafo 

anterior, pela quantidade do produto nela especificado. A precisão ao prever a forma de 

apuração desses valores no título é de tamanha importância, tanto que a lei conferiu para sua 

cobrança a possibilidade de se ajuizar ação de execução por quantia certa. 

Cumpre ressaltar que, conforme entendimento proferido pelo STJ, a emissão de CPR 

não pressupõe (e nem deve) o pagamento antecipado pelo produto rural, uma vez que o 

referido instrumento pode funcionar como um veículo para o financiamento agrícola ou 

securitização (conceito analisado em capítulo específico desta dissertação), protegendo o 

produtor rural das volatilidades características do setor. A ministra Nancy Andrighi 

defendeu, de forma acertada, que limitar o título a um mero adiantamento de valores para 

determinada safra impediria o atingimento de seu completo potencial de fomento ao setor 

agrícola. 

Nesse sentido, o voto da ministra estabelece que o pagamento em contrapartida à 

aquisição da CPR poderá ocorrer de forma antecipada, parcelada ou até mesmo de forma 

posterior a entrega do produto, sendo certo que tais características deverão estar 

disciplinadas na própria CPR (formalismo/literalidade) ou constar de contrato apartado e 

autônomo, no qual a CPR funcionaria como mera garantia, conforme exposto na ementa 

abaixo, constante Informativo STJ 526, de 25 de setembro de 2013 39: 

 

“DIREITO CIVIL. EMISSÃO DE CPR SEM A ANTECIPAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO PREÇO. A emissão de Cédula de Produto Rural – CPR 

em garantia de contrato de compra e venda de safra futura não pressupõe, 

necessariamente, a antecipação do pagamento do produto. Isso porque a 

emissão desse título de crédito pode se dar tanto para financiamento da 

safra, com o pagamento antecipado do preço, como numa operação de 

                                                 
seu nome, seguido da expressão "financeira"; § 1o A CPR com liquidação financeira é um título líquido e 
certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço, apurado segundo os 
critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado. § 2o Para cobrança da CPR com 
liquidação financeira, cabe ação de execução por quantia certa."  
39 STJ. RECURSO ESPECIAL: 1.023.083-GO, Terceira Turma. REsp 866.414-GO, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, julgado em 20/6/2013. DJe: 1.07.2010. JusBrasil, 2016. Disponível em: 
http://www.conteudojuridico.com.br/informativo-tribunal,informativo-526-do-stj-2013,45290.html. Acesso 
em: 02 mar. 2018. 
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hedge, na qual o agricultor, independentemente do recebimento 

antecipado do pagamento, pretenda apenas se proteger dos riscos de 

flutuação de preços no mercado futuro. Nesta hipótese, a CPR funciona 

como um título de securitização, mitigando os riscos para o produtor, que 

negocia, a preço presente, sua safra no mercado futuro. Além disso, o 

legislador não incluiu na Lei 8.929/1994 qualquer dispositivo que 

imponha, como requisito de validade desse título, o pagamento antecipado 

do preço. Assim, não é possível, tampouco conveniente, restringir a 

utilidade da CPR à mera obtenção imediata de financiamento em pecúnia. 

Se a CPR pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, 

não há motivos para que, à falta de disposições legais que o imponham, 

restringir a sua aplicação.”  

 

Seguindo em frente, do ponto de vista formal, as CPR têm suas características 

específicas mínimas delineadas no artigo 3º da Lei nº 8.929/94, sendo elas: (i) a denominação 

Cédula de Produto Rural; (ii) data de entrega dos produtos rurais a ela atrelados; (iii) nome 

do credor e cláusula “à ordem”; (iv) promessa pura e simples de entregar o produto, sua 

indicação e as especificações de qualidade e quantidade; (v) local e condições da entrega; 

(vi) descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia; (vii) data e lugar da emissão; 

(viii) assinatura do emitente.  

Além dos requisitos objetivos citados acima a serem inseridos no próprio título, a CPR 

deve ser registrada no registro de imóveis do domicílio daquele que a emitir. Por se tratar de 

um requisito formal previsto em lei, caso tal registro não seja realizado não haveria que se 

falar na perfeita constituição do título, podendo ser argumentada, especialmente, sua plena 

eficácia perante terceiros.  

Outro ponto bastante importante acerca das CPR é que elas permitem a constituição 

de garantia cedular, ou seja, garantia constituída no próprio título sem a necessidade de 

celebração de um instrumento apartado. São garantias passíveis de previsão cedular nos 

termos do artigo 5º da Lei nº 8.929/94 a hipoteca, penhor e alienação fiduciária. Caso o 

domicilio do emitente seja diferente daquele onde se encontram os bens onerados por essas 

garantias, além do registro previsto no parágrafo anterior, também deverá ser realizado o 

registro junto ao cartório de imóveis da localidade das garantias. 

A ideia do legislador, conforme bem explica Verçosa 40, é esclarecer que, em princípio, 

                                                 
40 VERÇOSA. Haroldo Malheiros Duclerc. FRANCO. Nancy Gombossy de Melo Franco. op. cit., pág. 101 
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os produtos abrangidos pela CPR “ficam proibidos de se tornarem objeto de outros negócios 

jurídicos”, de modo que seja preservada a relação jurídica base que consubstancia o fluxo 

interestabelecido de prestações entre devedor e credor representados pelo título. 

Dando continuidade, a Lei nº 11.076/04 que instituiu os demais títulos do agronegócio 

também realizou ajustes reflexos na lei das CPR, de modo a esclarecer as características 

assumidas por esses títulos quando depositados para distribuição e registrados para 

negociação no sistema de registro e liquidação financeira. Nesse sentido,  em linha com o 

que analisamos no panorama geral dos títulos de crédito, a CPR, seja na modalidade física 

ou financeira, poderá assumir forma (i) cartular, enquanto não inscrita em central depositária 

autorizada a viabilizar sua liquidação financeira, caso em que sua circulação se dará por meio 

de endosso completo ou (ii) escritural ou eletrônica, quando registrada em sistemas de 

registro e liquidação financeira, caso em que sua circulação não será gravada no próprio 

título por meio de endosso, devendo o agente registrador responsável manter em seu controle 

a cadeia de negócios ocorridos nesse ambiente41. 

As CPR foram essenciais para o desenvolvimento do financiamento privado do 

agronegócio, de modo que sua popularização resta demonstrada sem grande esforço ao 

analisar a evolução desses títulos no estoque da antiga CETIP, atual B3 – Segmento CETIP 

UTVM, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 –Estoque CPR x CPR-F - B3 - Segmento CETIP UTVM42 

 

                                                 
41 “§ 3o A CPR registrada em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco 
Central do Brasil terá as seguintes características: I - será cartular antes do seu registro e após a sua baixa e 
escritural ou eletrônica enquanto permanecer registrada em sistema de registro e de liquidação financeira; 
(Incluído pela Lei nº 11.076, de 2004); II - os negócios ocorridos durante o período em que a CPR estiver 
registrada em sistema de registro e de liquidação financeira não serão transcritos no verso dos títulos; III - a 
entidade registradora é responsável pela manutenção do registro da cadeia de negócios ocorridos no período 
em que os títulos estiverem registrados.” 
42 Dados obtidos por meio de análise das séries históricas disponibilizadas no website da B3 – Segmento CETIP 
UTVM, exclusivamente, não considerando a evolução do estoque de CPR e CPR-F na antiga 
BM&FBOVESPA. Disponível em:  
http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/web_v04_10_03_consulta.asp. Acesso em 15 
jan.2018. 
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*Dados trabalhados pelo autor 

 

Passemos a analisar o que poderia ser considerado produto rural para fins de 

vinculação às CPR, afinal, essa é a principal condição para a emissão desses títulos. A 

princípio, todos os produtos originados da agricultura, pecuária, silvicultura, extrativismo e 

da aquicultura podem sem sombra de dúvidas legitimar a emissão de tais títulos de crédito, 

sendo preferidos, conforme ensina Renato Buranello, aqueles com maior liquidez no 

mercado e negociações ativas no mercado futuro, como o boi gordo, café, soja, algodão, 

milho, arroz, entre outros.  

Um dos pontos de maior controvérsia é a possibilidade de se considerar aptos a 

sustentar a emissão de uma CPR (e de alguns outros títulos do agronegócio que apresentam 

esse mesmo requisito, em especial os CRA) produtos objetos de beneficiamento ou 

industrialização como açúcar, etanol, óleo de soja, carne processada etc.  

Tal discussão tem seu ponto focal na ausência de uma definição específica na Lei nº 

8.929/94 do que seria um produto rural. Por ser a CPR um título que confere a seu detentor 

pessoa física o benefício fiscal da isenção de imposto de renda, tornando-o bastante atrativo 

para captação de recursos junto à poupança popular por meio do mercado de capitais, há 

argumentos no sentido de que a interpretação do que seria produto rural para fins da Lei n 

8.929/94 e demais títulos do agronegócio deveria ser a mais restritiva possível, considerando 

apenas os produtos classificados como in natura. Embora não haja uma definição específica 

do que seriam esses produtos, a Receita Federal do Brasil tentou classifica-los por meio de 

um rol de exceções para fins de tributação sobre a renda e contribuição social sobre o lucro 

líquido das pessoas jurídicas e PIS/PASEP, hoje regulados na Instrução Normativa RFB nº 

1700/1743, sendo esta a base para a tal linha interpretativa acerca do escopo da produção 

                                                 
43 Nos termos do artigo 249 da Instrução Normativa RFB nº 1700, de 14 de março de 2017, que trata da 
determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas 
jurídicas e disciplina o tratamento tributário da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS: “A exploração 
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rural sujeita ao benefício fiscal conferido pelos títulos do agronegócio. 

Segundo Renato Buranello44 a definição de produto rural englobaria, certamente, os 

subprodutos e resíduos de valor econômico resultantes diretamente do processo de 

beneficiamento ou de industrialização primária, uma vez que resultam da transformação ou 

aproveitamento direto dos produtos rurais in natura.  

Nesse mesmo sentido, conforme veremos adiante, a CVM tem adotado entendimento 

semelhante na nova regulamentação dos CRA, fortalecendo o argumento de que o 

financiamento privado ao agronegócio pensado e estruturado no âmbito das leis nº 8.929/94 

e 11.076/04, respectivamente, busca atingir toda a rede de negócios no bojo do setor, desde 

que a ele expressamente vinculada. Exploraremos mais a fundo esses conceitos em capítulo 

específico adiante. 

No que se refere à forma de liquidação, as CPR chamadas “físicas” dependem da 

entrega dos produtos nela avençados com qualidade, quantidade e data especificadas na 

cártula. Para produtos “commoditizados”, ou seja, que já seguem determinado padrão de 

qualidade que permite sua fungibilidade, como a soja, café e algodão, é comum que sua 

                                                 
da atividade rural inclui as operações de giro normal da pessoa jurídica em decorrência das seguintes 
atividades consideradas rurais: I - agricultura; II - pecuária; III - extração e exploração vegetal e animal; IV 
- exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, 
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais; V - cultivo de florestas que se destinem ao corte para 
comercialização, consumo ou industrialização; VI - venda de rebanho de renda, reprodutores ou matrizes; VII 
- transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas a composição e as 
características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios 
usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área 
rural explorada, tais como: a) beneficiamento de produtos agrícolas: 1. descasque de arroz e de outros 
produtos semelhantes; 2. debulha de milho; 3. conserva de frutas; b) transformação de produtos agrícolas: 1. 
moagem de trigo e de milho; 2. moagem de cana-de-açúcar para produção de açúcar mascavo, melado e 
rapadura; 3. grãos em farinha ou farelo; c) transformação de produtos zootécnicos: 1. produção de mel 
acondicionado em embalagem de apresentação; 2. laticínio (pasteurização e acondicionamento de leite e 
transformação de leite em queijo, manteiga e requeijão); 3. produção de sucos de frutas acondicionados em 
embalagem de apresentação; 4. produção de adubos orgânicos; d) transformação de produtos florestais: 1. 
produção de carvão vegetal; 2. produção de lenha com árvores da propriedade rural; e 3. venda de pinheiros 
e madeira de árvores plantadas na propriedade rural; e e) produção de embriões de rebanho em geral, 
alevinos e girinos, em propriedade rural, independentemente de sua destinação (reprodução ou 
comercialização). § 1º A atividade de captura de pescado in natura é considerada extração animal, desde que 
a exploração se faça com apetrechos semelhantes aos da pesca artesanal (arrastões de praia, rede de cerca 
etc.), inclusive a exploração em regime de parceria. § 2º Considera-se unidade rural, para fins do IRPJ e da 
CSLL, a embarcação para captura in natura do pescado e o imóvel, ou qualquer lugar, utilizado para 
exploração ininterrupta da atividade rural.”  
44 “(...) Nas definições de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, veremos que produto é “aquilo que é 
produzido pela natureza (produto vegetal e mineral)” A Palavra rural, por sua vez, é definida como 
“pertencente ou relativo ao, ou próprio do campo”. Podemos concluir que, dentro da expressão “produto 
rural”, estariam inseridos os produtos agropecuários, seus subprodutos e resíduos de valor econômico 
resultantes diretamente do processo de beneficiamento ou de industrialização primária. O açúcar, o álcool, o 
farelo de soja, o óleo de soja, os compensados e as carcaças certamente se enquadram nessa categoria, pois 
são o resultado direto do aproveitamento ou transformação direta do produto agropecuário.”. BURANELLO, 
Renato. Manual do direito do agronegócio. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 110. 
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entrega se dê em ambiente controlado pela antiga BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros), 

hoje B3, cujos armazéns específicos que receberão os produtos possuem técnicos capazes de 

atestar o cumprimento das obrigações avençadas no título. Dadas as especificidades do setor, 

caso um produto, por exemplo, deva ser entregue antes do vencimento avençado na CPR 

para evitar seu perecimento, o devedor poderá fazê-lo desde que o credor esteja de acordo 

com essa possibilidade, observado o disposto no artigo 902 do CC45. 

Por outro lado, a liquidação da CPR-F se dá de forma mais simples, pelo pagamento, 

em moeda corrente nacional, do resultado da multiplicação da quantidade pelo preço 

avençado para o produto, sendo seu montante exigível apenas após o vencimento do título. 

Em resumo, a CPR foi um verdadeiro marco no financiamento privado do 

agronegócio, permitindo a incorporação de um título de crédito de relações típicas do setor 

e criando alternativas de liquidação que proporcionaram sua popularização e até alguma 

liquidez do ponto de vista de circulação do título ou negociação em mercado secundário 

quando objeto de oferta pública no mercado de capitais nacional.  

 

4.1.2. Certificado de depósito agropecuário e warrant agropecuário (CDA/WA) 

 

Analisamos acima a CPR e o enfoque dado pelo legislador no financiamento privado 

à produção rural por meio da emissão desses títulos. Dez anos após a promulgação da lei das 

CPR, um novo esforço legislativo pela modernização do financiamento a outras esferas do 

setor agroindustrial culminou na publicação da Lei nº 11.076/04 que, dentre outros títulos 

que veremos ao longo deste capítulo, instituiu o CDA e o WA. Antes de aprofundarmos em 

seus detalhes, vale um breve resumo histórico.  

O estabelecimento de empresas de armazéns gerais, seus direitos e obrigações foram 

regulados pela primeira vez no direito brasileiro no início do século XX por meio do Decreto 

nº 1.102/1903 de 21 de novembro de 1903. A atividade de armazém regulada pelo referido 

decreto é conceituada em seu artigo 1º pela realização da guarda e conservação de 

mercadorias em geral e seus responsáveis deverão ser pessoas (naturais ou jurídicas) aptas 

para o exercício da atividade comercial, que deverão declarar suas informações cadastrais 

junto ao registro de comércio do distrito onde se encontrar o armazém. 

                                                 
45 Art. 902. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título, e aquele que o 
paga, antes do vencimento, fica responsável pela validade do pagamento. § 1o No vencimento, não pode o 
credor recusar pagamento, ainda que parcial. § 2o No caso de pagamento parcial, em que se não opera a 
tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título. 
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No mesmo decreto foram criados títulos de crédito específicos para o financiamento 

desses depositantes que se utilizassem desses armazéns, devendo estes últimos emitir, a 

pedido dos primeiros, os chamados “Conhecimento de Depósito” e “Warrant”, dois títulos 

necessariamente unidos em sua emissão, mas separáveis à vontade do depositante.  

O “Conhecimento de Depósito” é um título causal pelo fato de sua origem derivar da 

relação entre depositário e armazém, que confere direito de propriedade sobre os bens 

armazenados, observada a limitação do penhor cedular constituído sobre esses bens por meio 

do endosso (se houver) do Warrant a ele correspondente. Nesse sentido, o “Warrant” que, 

em livre tradução do inglês seria o penhor, garantia ou confiança, além de também ser um 

título causal, confere direito de crédito (promessa de pagamento) equivalente aos bens 

depositados no armazém e por eles garantidos.  

O portador de ambos os títulos reúne todos os direitos sobre os bens armazenados, 

podendo deles livre dispor. Contudo aquele que detiver apenas o “Conhecimento de 

Depósito” será o legítimo proprietário das mercadorias, mas não poderá sobre ela exercer a 

posse senão em razão de sua apresentação conjunta com o “Warrant” ou da consignação de 

valor equivalente às mercadorias e suficiente para sua garantia, uma vez que o titular deste 

último deterá o direito real de garantia (penhor) sobre esses bens. 

Na prática, ao depositar as mercadorias, o depositante recebe do armazém um recibo 

no qual são apontadas características das mercadorias relativas à operação, tais como 

quantidade, natureza, peso etc. Após essa fase inicial, o depositante pode solicitar a emissão 

do “Conhecimento de Depósito” e do “Warrant”, que será feita de forma conjunta, sem 

prejuízo de sua livre separação pelo depositante em momento posterior.  

Assim, conforme características explicitadas acima para cada um desses títulos, o 

depositante poderá negociar livremente os bens objeto do depósito, via circulação do 

“Conhecimento de Depósito”, por meio do endosso junto ao “Warrant”, ou captando 

recursos por meio da circulação isolada deste último, que lhe servirá de garantia ao 

financiamento. 

Em apertada síntese, esses instrumentos conferem aos depositantes a possibilidade de 

negociar suas mercadorias depositadas em armazéns valendo-se da circulabilidade intrínseca 

aos títulos e créditos, ao invés da circulação das próprias mercadorias, evidentemente mais 

custosa e difícil. 

Vale ressaltar que tais títulos permitiram de forma eficiente e genérica o financiamento 

dos depositantes por precisamente cem anos, contudo, o Conhecimento de Depósito e o 

“Warrant”, na forma acima detalhada, não captavam as especificidades das relações travadas 
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no setor agroindustrial, razão pela qual, no bojo da modernização do financiamento privado 

do agronegócio, foram instituídos por meio da Lei nº 11.076/04 o CDA e o WA. 

A ruptura com o sistema anterior foi tamanha que, além de estipular as características 

específicas do CDA/WA, a Lei nº 11.076/04 vedou expressamente a emissão dos títulos 

especificados no Decreto nº 1.102/1903, quando a relação entre depositante e depositário se 

pautava nos produtos rurais especificados em seu artigo 1º. Além disso, a exposição de 

motivos da referida lei deixou claro a importância de promover alternativas de captação de 

recursos para aqueles que depositassem produtos rurais em armazéns, tratando este ponto 

como de urgência para o cumprimento satisfatório do Plano de Safra dos anos seguintes, 

especialmente para o biênio seguinte à sua promulgação46.  

O CDA, semelhante ao Conhecimento de Depósito, é título de crédito representativo 

de promessa de entrega de produtos, contudo, aqui tratamos única e exclusivamente de 

produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, 

depositados em conformidade com a Lei no 9.973/0047. O WA, por sua vez, é título de 

crédito que confere direito de penhor sobre o produto descrito no CDA correspondente. 

Cumpre ressaltar que, para todos os outros produtos que não os rurais na forma acima 

detalhada, o Decreto nº 1.102/1903 permanece integralmente em vigor. 

Tais títulos também devem ser emitidos simultaneamente, podendo ser separados 

quando de sua transferência, mediante endosso. Ainda, seguindo a esteira de inovação dos 

demais títulos do agronegócio, o CDA e o WA assumirão forma (i) cartular até seu registro 

em sistema de registro e de liquidação financeira e após a sua baixa ou (ii) escritural ou 

eletrônica, enquanto registrados em sistema de registro e de liquidação financeira. 

Embora em uma primeira impressão tais títulos se assemelhem em larga medida 

àqueles previstos no Decreto nº 1.102/1903, o legislador inseriu na lei dos títulos do 

agronegócio, em conjunto com o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários 

disciplinado pela Lei nº 9.973/00, importantes mecanismos de identidade do setor em sua 

regulamentação, que distanciam o CDA e o WA de seus predecessores, dentre as quais 

Daniela Mastrorocco e Marcos Castro de Andrade Mello48 destacam: 

                                                 
46 “(...) Atende-se, ademais, aos pressupostos de relevância e urgência por se tratar, no caso: I - do CDA/WA, de 

importantes instrumentos para o financiamento da safra agrícola, objeto, inclusive, do Plano de Safra 
2004/2005 anunciado por Vossa Excelência em junho/2004. (...)”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Exm/EMI-110-MF-MAPA-04.htm Acesso em 11 
de março de 2018. 
47 Dispõe sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários. 
48 MASTROROCCO, Daniela. DE ANDRADE MELLO. Marcos Castro. Sistema de armazenagem de 
produtos agropecuários: emissão de certificado de depósito agropecuário (CDA) e warrant agropecuário (WA). 
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“(...) (i) Permissão para os armazéns agropecuários exercerem o 

comércio de produtos semelhantes aos que recebem em depósito; (ii) 

criação de um mercado secundário dos títulos, com negociação em sistema 

eletrônico e custódia por instituição autorizada pelo Banco Central do 

Brasil, viabilizando a captação de recursos no mercado de capitais, 

inclusive com a participação de fundos de investimento e investidores 

institucionais; (iii) eliminação da necessidade de movimentação do 

produto a cada negociação, evitando assim custos de logística e de 

serviços em geral; (iv) maior segurança jurídica e institucional nas 

operações envolvendo tais títulos, viabilizando a participação de um 

maior número de investidores; (v) não incidência de ICMS nas 

transferências dos títulos, uma vez que não há necessidade de emissão de 

notas fiscais a cada negociação;(ví) isenção do IOF nas negociações do 

CDA e do WA, Juntos ou separadamente; (vii) afastamento da fiscalização 

das atividades dos armazéns agropecuários pelas juntas comerciais. (...)” 

 

Vale destacar o primeiro item acima listado, que trata da permissão para que os 

armazéns agropecuários exerçam atividade de comércio para os produtos da mesma espécie 

daqueles usualmente recebidos em depósito, pondo fim (exclusivamente no âmbito do 

agronegócio) à uma proibição expressa constante do Decreto nº 1.102/1903, que criava 

empecilhos para o financiamento dos próprios armazéns, dificultando, por consequência, o 

seu desenvolvimento. 

Ainda, os itens seguintes, relativos à criação e desenvolvimento de um mercado 

secundário para circulação do CDA/WA e a eliminação da necessidade de movimentação 

física dos bens em detrimento da transferência desses títulos, cumprem o propósito da 

modernização alvo trazida pela Lei nº 11.076/04, cujo sucesso da implementação implicaria 

em verdadeiro marco para o desenvolvimento do financiamento privado ao agronegócio.  

Na mesma linha do parágrafo anterior, buscando tanto ampliar as possibilidades de 

financiamento quanto o apetite do mercado por esses instrumentos, (i) foi celebrado em 7 de 

julho de 2006 o Convênio ICMS nº 30/06, por meio do qual foi concedida isenção fiscal do 

ICMS para as operações que envolvessem a circulação de mercadorias derivadas da emissão 

e circulação de CDA e WA nos mercados de bolsa e de balcão como ativos financeiros, 

                                                 
In BURANELLO. Renato Macedo; SOUZA. André Ricardo Passos de; PERIN Junior. Ecio (Coord.) Direito 
do agronegócio: mercado, regulação, tributação e meio ambiente – São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 469 
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instituídos pela Lei nº 11.076/04; além disso (ii) o CDA e o WA são tributados como ativos 

financeiros com isenção de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o que torna sua 

utilização extremamente atrativa, ponto altamente favorável diante da dificuldade fiscal 

enfrentada pelos endossatários do Certificado de Depósito nos termos do Decreto nº 

1.102/1903, que deveriam recolher o imposto estadual a cada movimentação do título. 

Embora o convênio acima mencionado tenha sido uma iniciativa louvável do ponto de 

vista fiscal/arrecadatório, a forma que tal benefício foi disciplinado trouxe problemas de 

ordem prática. O problema reside nas exceções trazidas na primeira cláusula do convênio, 

que estabelece que a circulação de mercadorias via emissão ou negociação de CDA/WA está 

isenta do ICMS e que fica dispensada a emissão de nota fiscal para essas operações. Além 

disso, a mesma cláusula dispõe que tal isenção não se aplica aos casos em que houver a 

retirada do produto junto ao armazém depositário.  

Percebe-se que a forma em que tal isenção foi estruturada não contempla a emissão de 

nota fiscal para os produtos armazenados quando da emissão do CDA/WA ou durante sua 

circulação sem retirada do produto, ou seja, o ICMS só incidirá quando realmente houver 

uma movimentação física desses bens, momento em que, nos termos da cláusula quarta do 

convênio, deverá ser emitida a nota fiscal pelo emitente dos títulos.  

O fato de a nota fiscal dos produtos ser emitida a posteriori, ou seja, não atrelada a 

emissão do CDA/WA, deveria funcionar de forma a facilitar as relações jurídicas envoltas 

na circulação dos bens armazenados e de fato funciona no curso regular das relações. No 

entanto, algumas discussões judiciais têm surgido em razão da não emissão de nota fiscal 

pelo emitente dos CDA/WA em cenários de estresse, ou seja, em uma execução dos produtos 

rurais pelo titular dos títulos, caso em que os credores têm buscado judicialmente a obrigação 

de emissão das notas fiscais para que possam transportar regularmente os produtos e 

satisfazer seu crédito. Além disso, cumpre ressaltar que o depositário que permitir a 

circulação da mercadoria física sem a respectiva nota fiscal será solidariamente responsável 

pelo pagamento do ICMS devido49. 

                                                 
49 Ainda sobre o recolhimento do ICMS nesses cenários, André Ricardo Passos de Souza explica: “Assim, 
retomando o posicionamento de mencionado Convênio ICMS n. 30/06 (prorrogado pelo Convênio ICMS n. 
104/06), pela cláusula segunda, compete ao endossatário do CDA que requerer a entrega do produto recolher 
o ICMS, em favor do Estado onde estiver localizado o depositário, sendo aplicada a alíquota correspondente 
à operação interna ou interestadual, de acordo com a localização do estabelecimento destinatário, incluindo-
se nesta hipótese aquelas operações que destinem ao mercado interno os produtos re- tirados de depósito. 
Entretanto, nas operações que se destinem ao exterior ou na retirada dos produtos depositados por uma 
trading company ou empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação dos produtos, não 
na forma do disposto no parágrafo único do art. 30 d Lei Complementar n 87/96, aplicando-se a regra de 
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Esse ponto evidencia uma clara necessidade de se revisitar os termos do Convênio 

ICMS nº 30/06 para adequar os casos excepcionais que não puderam ser antevistos pelo 

regulador e que ameaçam a essência desses instrumentos que, assim como todos os títulos 

de crédito, reside na segurança jurídica para prover a circulação de riquezas. 

Para finalizar, embora o gráfico abaixo não demonstre o exatamente o impacto desses 

títulos na primeira década dos anos 2000, uma vez que a antiga CETIP apenas gerou dados 

históricos de estoque desses títulos a partir do final de 2012, os números nos ajudam a 

visualizar uma ampla utilização do CDA/WA em uma média de emissão de quase 47 mil 

títulos ao ano só no ambiente CETIP UTVM, refletindo a importância da criação desses 

instrumentos para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. 

 

Gráfico 4 –Estoque CDA/WA - B3 - Segmento CETIP UTVM50 

 
*Dados trabalhados pelo autor 

 

4.1.3. Certificado de direitos creditórios do agronegócio (CDCA) 

 

O artigo 23 da Lei nº 11.076/04 apresenta importantes figuras para o financiamento 

privado do agronegócio, sendo elas (i) CDCA, (ii) LCA e (iii) CRA. A grande novidade 

desses títulos são sua vinculação necessária à direitos creditórios decorrentes de negócios 

originados entre produtores rurais, suas cooperativas ou terceiros, inclusive financiamentos 

                                                 
isenção do ICMS adstrito às exportações de produtos.”   SOUZA, André Ricardo Passos De. A tributação do 
certificado de depósito agropecuário e warrant agropecuário e a tributação. In BURANELLO. Renato Macedo; 
SOUZA. André Ricardo Passos de ; PERIN Junior. Ecio (Coord.) Direito do agronegócio: mercado, regulação, 
tributação e meio ambiente – São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 842 e 843. 
50 Dados obtidos por meio de análise das séries históricas disponibilizadas no website da B3 – Segmento CETIP 
UTVM, exclusivamente, não considerando a evolução do estoque de CPR e CPR-F na antiga 
BM&FBOVESPA. Disponível em:  
http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/web_v04_10_03_consulta.asp. Acesso em 17 
mar.2018. 
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ou empréstimos relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou 

industrialização de produtos, insumos agropecuários ou de máquinas e implementos 

utilizados na produção agropecuária. 

Em outras palavras, a emissão desses títulos depende necessariamente da existência de 

um negócio subjacente gerador de recebíveis derivados da cadeia agroindustrial que servirão 

de contraprestação ao valor recebido dos credores que os adquirirem. A definição sobre quais 

relações subjacentes podem ou não ser qualificadas como aptas a representar um direito 

creditório do agronegócio nos termos da Lei nº 11.076/04 é ampla e recheada de discussões, 

em especial no âmbito das operações de CRA no mercado de capitais brasileiro, por meio 

do qual a CVM diversas vezes se posicionou. Analisaremos esses pontos em detalhe no 

capítulo seguinte. 

O primeiro desses três títulos vinculados aos direitos creditórios do agronegócio é o 

CDCA, definido no artigo 24 da Lei nº 11.076/04 como título de crédito nominativo, de livre 

negociação e representativo de promessa de pagamento em dinheiro, assim como os demais 

títulos do agronegócio analisados até então, residindo sua peculiaridade, como mencionado 

acima, na vinculação de sua emissão à direitos creditórios do agronegócio. 

Segundo definição trazida pela B3, o CDCA torna possível o financiamento privado 

dos integrantes da cadeia agroindustrial sendo bastante utilizado na “estruturação de 

operações financeiras para alongamento de prazos e melhoria de taxas em relação aos 

financiamentos existentes51”.  

Nesse sentido, cabe dizer que o CDCA é um título de crédito que funciona como um 

espelho obrigacional das relações jurídicas que foram a ele vinculadas, com a vantagem de 

proporcionar ao credor o (i) o levantamento de recursos em contrapartida à aquisição do 

título; (ii) possibilidade de alongamento do passivo representado pelas relações lastro do 

CDCA, atrelando um maior prazo para pagamento do certificado; (iii) possibilidade de 

atrelar taxa de juros diferente das relações lastro ao CDCA, seja ela fixa ou flutuante e 

admitida a capitalização. Sendo assim, o CDCA configura um excelente instrumento para 

manutenção do passivo financeiro de seu emitente.  

De forma prática, para que seja possível a emissão de um CDCA seu emitente deverá 

vincular ao título direitos creditórios que derivem de relações formadas na cadeia 

                                                 
51 Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/mercado-de-balcao/titulos-
financeiros/certificado-de-direitos-creditorios-do-agronegocio-cdca.htm#panel9a. Acesso em 20 de março de 
2018. 
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agroindustrial, os quais serão devidamente identificados no título e sobre os quais é 

constituído penhor, independente de convenção expressa nesse sentido, chamado de penhor 

cedular, estabelecido nos termos do artigo 32 da Lei nº 11.076/0452. 

Do ponto de vista formal e da perfeita constituição do título de crédito, nos termos do 

artigo 25 da Lei nº 11.076/04, deverão constar do CDCA os seguintes requisitos: 

 

“I - o nome do emitente e a assinatura de seus representantes legais; II - 

o número de ordem, local e data da emissão; III - a denominação 

"Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio"; IV - o valor 

nominal; V - a identificação dos direitos creditórios a ele vinculados e seus 

respectivos valores, ressalvado o disposto no art. 30 desta Lei; VI - data 

de vencimento ou, se emitido para pagamento parcelado, discriminação 

dos valores e das datas de vencimento das diversas parcelas; VII - taxa de 

juros, fixa ou flutuante, admitida a capitalização; VIII - o nome da 

instituição responsável pela custódia dos direitos creditórios a ele 

vinculados; IX - o nome do titular; X - cláusula "à ordem", ressalvado o 

disposto no inciso II do art. 35 desta Lei.” 

 

Dentre os aspectos formais delineados ressalta-se o disposto nos incisos V e VIII, que 

tratam dos direitos creditórios do agronegócio vinculados aos CDCA. A norma estabelece 

que os negócios subjacentes que consubstanciam os recebíveis deverão ser registrados em 

(i) sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizado pelo BACEN e (ii) 

custodiados em instituições financeiras ou outras instituições autorizadas pela CVM a prestar 

serviço de custódia de valores mobiliários. 

                                                 
52 Renato Buranello apresenta um exemplo prático de operação de emissão de um CDCA, que ajuda a entender 
suas variáveis e importância no dia-a-dia do produtor rural: “Para ter uma ideia melhor de uma operação, 
destacamos aqui um exemplo de operação com a emissão do CDCA discriminando todas as etapas e descrição 
dos instrumentos formadores dos direitos creditórios: a) o contrato comercial é firmado entre agroindústria e 
trading company com entrega de certa quantidade de produto; b) produtores rurais (pessoas físicas ou 
jurídicas) emitem CPRs representativas de um determinado produto para a agroindústria, com garantia 
cedular de penhor, em primeiro grau de preferência c) normalmente as lavouras empenhadas de acordo com 
os termos das CPRs recebem serviços de monitoramento dos bens empenhados prestados por empresas 
especializadas; d) a agroindústria emite CDCAs em favor do investidor com lastro nos direitos creditórios 
oriundos das CPRs e dos contratos comerciais. Em contrapartida, o investidor libera recursos referentes à 
aquisição dos CDCAs. Os CDCAs contarão com o aval dos sócios da agroindústria como garantia; e) na 
liquidação, a agroindústria entrega à trading a quantidade de produto acordada, nas datas e locais 
combinados nos contratos comerciais; após o recebimento dos produtos conforme determinado no contrato 
comercial, a trading paga em conta vinculada de acordo com o deter minado no instrumento do CDCA.” 
BURANELLO, Renato. op.cit., 2013. p. 145. 
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A instituição custodiante contratada deverá, nos termos do §2º do artigo 25 da Lei nº 

11.076/04 e sem prejuízo de quaisquer outros serviços que venham a ser junto a ela 

contratados, manter sob sua guarda a documentação que evidencie a regular constituição dos 

direitos creditórios vinculados ao CDCA, além de liquidar física e financeiramente os 

direitos creditórios, sendo certo que necessariamente deverão ser outorgados ao custodiante 

poderes suficientes para efetuar sua cobrança e recebimento por conta e ordem do emissor 

do CDCA. 

Ainda, o CDCA, assim como os demais títulos do agronegócio previstos na lei em 

comento, poderá ser emitido sob as formas nominativa e escritural, sendo certo que, neste 

último caso, o agente registrador responsabilizar-se-á pela manutenção do registro de todos 

os negócios ocorridos no sistema sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos 

autorizados pelo BACEN em que o título estiver registrado. 

Conforme mencionado acima, o CDCA constitui penhor sob os direitos creditórios a 

ele vinculados, sendo certo que, quando for emitida mais de uma série desses títulos, tal ônus 

real recairá de forma proporcional ao valor do crédito do titular de cada série. Ainda, caso 

as relações jurídicas que consubstanciam os direitos creditórios vinculados ao CDCA sejam 

substituídas por qualquer motivo lícito alinhado entre emitente e titular do título, o penhor 

sobre os antigos direitos creditórios será extinto e automaticamente constituído sobre o novo 

lastro. 

Vale ressaltar que garantias outras além do penhor podem ser constituídas pelo 

emitente em favor dos titulares dos CDCA, sendo elas fidejussórias ou reais. Tais garantias 

não precisam constar do próprio título, uma vez que o devedor pode optar por sua 

constituição em favor de um determinado credor ou conjunto de credores, apenas, caso em 

que a previsão de garantias adicionais no próprio título poderia gerar entraves negociais com 

credores futuros perante os quais o devedor não necessariamente terá a intenção de constitui-

las. 

Retomando as ideias derivadas da teoria geral dos títulos de crédito analisadas no 

início deste capítulo, verificamos que a segurança jurídica esperada pelos titulares desses 

instrumentos é fundamental para que possam promover a circulação de riquezas de forma 

eficaz. Nesse sentido, não seria correto imaginar que o penhor cedular legalmente conferido 

ao credor desses títulos, que circulam de forma abstrata e autônoma, pudesse estar sujeito à 

constrição de bens do emitente do CDCA em razão de outras dívidas que este último tenha 

contraído e inadimplido.  
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Nesse sentido, o artigo 34 da Lei nº 11.076/04 estabeleceu ainda que os direitos 

creditórios que conferem lastro ao CDCA não poderão ser objeto de penhor, sequestro ou 

arresto em decorrência de outras dívidas de seu emitente, que deverá informar ao juízo que 

tenha determinado a medida constritiva acerca da vinculação de tais direitos creditórios do 

agronegócio aos CDCA, sob pena de responder pelos prejuízos resultantes de sua omissão. 

Embora a teoria e a letra fria da lei tenham se preocupado em conferir segurança ao 

procedimento de execução das garantias constituídas no âmbito dos títulos do agronegócio, 

o STJ proferiu uma interessante decisão em junho de 2016 ao julgar o Recurso Especial nº 

1.538.139 – SP (2013/0165801-3) e firmar o entendimento de que os devedores de uma CPR 

cedida fiduciariamente em garantia a um CDCA não poderiam figurar no polo passivo da 

execução deste último. 

O entendimento da câmara que proferiu a referida decisão pautou-se no argumento de 

que a prestação devida pelo emitente do CDCA seria o pagamento de quantia certa, enquanto 

que a garantia representada pelas CPR seriam entrega de produto e que, portanto, com base 

na jurisprudência da corte e no artigo 573 do CPC, não haveria que se falar em cumulação 

de execuções de títulos cujos procedimentos executivos são distintos, conforme ementa 

abaixo 53: 

 

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS EXECUTIVOS 

EXTRAJUDICIAIS. EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA 

CERTA AJUIZADA COM BASE EM CERTIFICADOS DE DIREITOS 

CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO (CDCA). EXCEÇÃO DE PRE-

EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CUMULAÇÃO DE 

PEDIDOS EXECUTIVOS COM BASE EM TÍTULOS CUJOS 

PROCEDIMENTOS E OS DEVEDORES SÃO DIVERSOS. 1. 

Ilegitimidade passiva: Não figurando os recorrentes como devedores nos 

Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), que 

constituem títulos executivos a consubstanciar promessa de pagamento, 

mas em Cédulas de Produto Rural (CPR) cedidas em garantia a essas 

CDCA’s, não é possível reconhecer a sua legitimidade para compor o polo 

passivo da execução, como também a possibilidade de serem cumulados 

pedidos executivos com base em títulos cujos procedimentos executivos 

                                                 
53 STJ. REsp 1.538.139 – SP (2013/0165801-3). Relator: Paulo de Tarso Sanseverino. DJe: 
13.05.2016 JusBrasil, 2016. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/340023467/recurso-
especial-resp-1538139-sp-2013-0165801-3>. Acesso em: 26 mar. 2018. 
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não são os mesmos, nem os devedores coincidem. 2. Cumulabilidade de 

ações executivas: A jurisprudência desta Corte, em consonância com o 

disposto no art. 573 do CPC/73, não reconhece a possibilidade de se 

cumularem execuções com base em títulos cujos procedimentos executivos 

são diversos, além de não serem os mesmos devedores. 3. Disparidade 

procedimental: Inviável imiscuir-se, no seio de execução para pagamento 

de quantia certa, obrigação para entrega de coisa incerta, em vista da 

patente disparidade procedimental. Não se pode compelir, em regra, nem 

o devedor, nem o credor, a pagar ou receber prestação diversa da 

constante no título executivo, em consonância com o princípio da 

especialidade da execução. 4. Conversão da obrigação: Para eventual 

conversão da obrigação de entregar coisa, consubstanciada nas Cédulas 

de Produto Rural – CPR’s (Físicas) emitidas pelos recorrentes, é 

necessária a concretização das hipóteses previstas no art. 627 do CPC. 

Precedentes. 5. Extinção da execução: Extinção do processo executivo em 

face dos recorrentes, seja pela sua ilegitimidade passiva, pois não figuram 

como devedores nas CDCA’s, seja pela impropriedade do procedimento 

para pagar quantia certa em relação aos títulos emitidos pelos recorrentes 

(CPR’s Físicas). 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” 

 

Embora tal decisão esteja em perfeita sintonia com o CPC, tal entendimento demonstra 

entraves operacionais que aumentam de forma considerável os custos de eventual execução 

dos valores devidos no âmbito de uma operação que envolva formas diferentes de liquidação, 

no caso física (CPR) e financeira (CDCA). Vale destacar que a liquidação física das 

obrigações é uma peculiaridade do agronegócio e que eventual desincentivo às formas de 

financiamento privado pode ter impacto desfavorável ao que tem sido paulatinamente 

construído desde a promulgação da lei das CPR. 

De qualquer forma, dado que esse entendimento tende a ser replicado em decisões 

futuras do STJ, aqueles que considerarem a emissão de CDCA com estruturas de liquidação 

física das garantias constituídas sobre seu fluxo de pagamento devem considerar os custos e 

o operacional da execução em separado das prestações físicas e financeira que têm à sua 

disposição. 

Seguindo em frente, assim como ocorre com os demais títulos do agronegócio 

analisados anteriormente, os CDCA assumirão forma (i) cartular, enquanto não inscritos em 

central depositária autorizada a viabilizar sua liquidação financeira, caso em que sua 
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circulação se dará por meio de endosso completo ou (ii) escritural ou eletrônica, quando 

registrados em sistemas de registro e liquidação financeira, caso em que sua circulação não 

será gravada no próprio título por meio de endosso, devendo o agente registrador responsável 

manter em seu controle a cadeia de negócios ocorridos nesse ambiente. 

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o volume de CDCA registrados na B3 – Segmento 

CETIP UTVM nos últimos anos têm aumentado bastante (conforme aponta o gráfico 

abaixo), demonstrando que, ainda que de forma tardia, tal mecanismo de financiamento 

privado se encaixou no planejamento dos integrantes da cadeia agroindustrial. Ainda, muito 

de sua popularidade se deu também em sua utilização como lastro em operações de emissão 

de CRA, cuja emissão, distribuição e negociação serão objeto de análise mais aprofundada 

no próximo capítulo deste trabalho. 

 

Gráfico 5 –Estoque CDCA - B3 - Segmento CETIP UTVM54 

 

 
*Dados trabalhados pelo autor 

 

Por fim, os CDCA constituem uma alternativa de captação de recursos para 

cooperativas de produtores rurais e de outras pessoas jurídicas que exerçam a atividade de 

comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários 

ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária junto ao mercado de 

capitais, uma vez que podem ser objeto de oferta pública de distribuição junto ao público 

investidor. Sua negociação nesse ambiente não apenas proporciona uma importante 

alternativa de financiamento para o setor agroindustrial, como também promove o 

                                                 
54 Dados obtidos por meio de análise das séries históricas disponibilizadas no website da B3 – Segmento CETIP 
UTVM, exclusivamente, não considerando a evolução do estoque de CPR e CPR-F na antiga 
BM&FBOVESPA. Disponível em: 
http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/web_v04_10_03_consulta.asp. Acesso em 09 
abr.2018. 

R$ 1.598.604.352,59

R$ 4.841.105.828,32
R$ 5.429.108.814,72

Dez/2016 Dez/2017 Abr/2018

CDCA



49 
 

 

desenvolvimento da cultura de investimento de um país onde tal prática infelizmente não é 

ainda tão difundida. 

 

4.1.4. Letra de crédito do agronegócio (LCA) 

 

Uma das mais interessantes questões envolvendo a promoção do financiamento 

privado ao agronegócio dizia respeito à criação de mecanismos de incentivo à participação 

de instituições financeiras, públicas ou privadas, na disponibilização de recursos para o setor 

sem que tivessem que comprometer seus recursos próprios. Seguindo essa preocupação, os 

esforços que resultaram na Lei nº 11.076/04 também culminaram na criação de um 

instrumento atrativo às instituições financeiras, permitindo que pudessem acessar a 

poupança popular para captar recursos de forma menos custosa para empresta-los, com juros 

e consequente spread aos agentes do agronegócio. O instrumento em comento é a chamada 

LCA. 

Assim como os demais títulos analisados neste capítulo e nos termos do artigo 26 da 

Lei nº 11.076/04, a LCA configura um título de crédito nominativo, de livre negociação, 

representativo de promessa de pagamento em dinheiro e que constitui título executivo 

extrajudicial. Sua peculiaridade reside na exclusividade de sua emissão por instituições 

financeiras, cujo objetivo precípuo é a obtenção de recursos para financiar o agronegócio.  

De forma direta, ao adquirir uma LCA os investidores movem seus recursos da 

poupança popular para a instituição financeira que emitiu o título que, por sua vez, promove 

o financiamento de agentes do setor valendo-se desses recursos, remunerando o investidor 

em contrapartida.  

Assim como ocorre no CDCA, a LCA vincula-se à recebíveis decorrentes de 

transações realizadas entre os produtores rurais cujo fluxo servirá à quitação dos valores 

devidos à instituição financeira que viabilizou a operação que, por sua vez, utilizará esses 

valores para amortizar o saldo devedor e remunerar os investidores que adquiriram as LCA.  

Por meio das operações de emissão de LCA, os integrantes da cadeia agroindustrial 

passam a contar com mais um mecanismo de financiamento elevando, assim, a oferta de 

crédito para o setor. Nesse sentido, ao permitir que deixem de acessar exclusivamente os 

recursos próprios de instituições financeiras, valendo-se dos bolsos de investidores, os 

produtores rurais, cooperativas e demais membros da rede de negócios que integram o setor 

passam a gozar da consequente diminuição das taxas de juros intrínsecas à intermediação do 

mercado financeiro. 
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Dado o panorama geral, sigamos para a análise dos aspectos formais e da perfeita 

constituição das LCA como títulos de crédito que, nos termos do artigo 27 da Lei nº 

11.076/04, devem atender aos seguintes requisitos: 

 

“I - o nome da instituição emitente e a assinatura de seus representantes 

legais; II - o número de ordem, o local e a data de emissão; III - a 

denominação "Letra de Crédito do Agronegócio"; IV - o valor nominal; V 

- a identificação dos direitos creditórios a ela vinculados e seus 

respectivos valores, ressalvado o disposto no art. 30 desta Lei; VI - taxa 

de juros, fixa ou flutuante, admitida a capitalização; VII - data de 

vencimento ou, se emitido para pagamento parcelado, discriminação dos 

valores e das datas de vencimento das diversas parcelas; VIII - o nome do 

titular; IX - cláusula "à ordem", ressalvado o disposto no inciso II do art. 

35 desta Lei.” 

 

Assim como mencionado no subitem anterior, quando foram analisados os CDCA, 

ressalta-se a importância da vinculação dos títulos do agronegócio previstos no Capítulo II 

da Lei nº 11.076/04 a negócios subjacentes geradores de recebíveis representativos de 

relações originadas no agronegócio. Nesse sentido, as LCA deverão contar com um item 

específico em seu contexto no qual serão descritos os direitos creditórios a ela vinculados e 

seus respectivos valores. Na prática, na “descrição” dos direitos creditórios deverão constar 

dados para sua perfeita individualização e vinculação, tais como o número ou denominação 

do contrato ou título de crédito, por exemplo, sua data de celebração/emissão, partes, prazo 

de valores, prazo de vencimento etc. 

Além disso, os direitos creditórios vinculados à LCA deverão ser registrados em 

sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizado pelo BACEN para que 

sua circulação se dê em sistema informatizado, facilitando a transferência de propriedade do 

título e o controle dessas transações. Alternativamente, e frisamos essa palavra pois o 

legislador claramente preferiu o registro eletrônico em razão de sua segurança e do contexto 

tecnológico já melhor compreendido em 200455, os direitos creditórios vinculados à LCA 

                                                 
55 “Nesse sentido, podemos dizer que a disposição legal trazida pelo Código Civil, inaugurou a regra geral 
para a emissão de títulos de crédito na forma escritural. Vale, nesse aspecto, fazermos remissão novamente à 
CCB que, como sabemos, na prática é largamente utilizada no mercado bancário. Assim, embora possa haver 
alguma controvérsia a respeito, nos parece que, atualmente, a questão já começa a apresentar contornos mais 
claros no sentido de legitimar a possibilidade de emissão escritural de tal título, conforme a regra geral do 
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poderão ser custodiados junto a instituições custodiantes que deverão, sem prejuízo de outros 

serviços a serem prestados em razão de sua contratação: (i) guardar sob sua responsabilidade 

a documentação que evidencie a regular constituição dos direitos creditórios atrelados à 

LCA; (ii) promover a realização da liquidação física e financeira dos direitos creditórios sob 

sua custódia, devendo ter sido outorgados em seu favor poderes para que realize a cobrança 

dos direitos creditórios em nome do credor originário das LCA. 

Seguindo em frente, assim como ocorre com os CDCA, as LCA não poderão em 

hipótese alguma contemplar valor de emissão superior ao volume dos direitos creditórios do 

agronegócio a ele vinculados o que, em outras palavras, significa que não se admite a 

emissão desses títulos sem lastro correspondente. Logo, para que não corram o risco da 

emissão de um título descaracterizado por ausência de lastro suficiente para suportar seu 

valor de face, o que configura responsabilidade objetiva do emissor nos termos do artigo 29 

da Lei nº 11.076/04, as instituições financeiras realizam a formalização seus direitos sobre 

direitos creditórios do agronegócio anteriormente à emissão das LCA. 

Uma questão importante é que isso não significa que o valor nominal da LCA não 

poderá oscilar e ser superior a seu valor de face, até porque a própria Lei nº 11.076/04 confere 

a possibilidade de se estipular cláusula de variação de seu valor desde que seguindo as 

mesmas métricas estabelecidas nos negócios que lhe conferem lastro. Nesse caso, pode 

ocorrer de os títulos serem emitidos com R$ 1.000,00 (mil reais) de valor de face e, na 

semana seguinte, em razão da oscilação de seu lastro, corresponderem à R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), isso sem contar as variações em razão da taxa de remuneração pactuada. 

Nesse caso, não há uma violação ao disposto no parágrafo anterior. Muito pelo contrário. A 

intenção do legislador foi preservar a paridade entre o título e os negócios que lhe dão 

suporte. 

Isso também não significa que cada direito creditório deverá corresponder a uma única 

LCA ou que, em outras palavras, não se poderá emitir diversas LCA diferentes com base em 

uma única relação jurídica base derivada do agronegócio. Isso quer dizer que, do ponto de 

vista de captação de recursos e diversificação de público investidor, as instituições 

                                                 
Código Civil. (...) Assim, quanto à CCB, nos parece que a sua emissão escritural de fato segue a regra geral 
prevista no Código Civil de 2002, e a LCA, como já mencionamos, também incorporou a regra geral para sua 
emissão escritural ao seu regime jurídico porém, diversamente do que ocorre com a CCB, impôs condição 
para tanto, qual seja, o seu registro em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados 
pelo Banco Central do Brasil, conforme inc. I do art. 35 da Lei n. 11.076/04.” BURANELLO. Renato Macedo. 
Letra de crédito do agronegócio na captação da poupança pública e financiamento privado do agronegócio. In. 
BURANELLO. Renato Macedo; SOUZA. André Ricardo Passos de; PERIN Junior. Ecio (Coord.) Op. Cit. p. 
512 – 513. 
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financeiras podem optar por segregar partes do fluxo financeiro de uma relação que origine 

direitos creditórios do agronegócio e vincula-las à mais de uma LCA de sua emissão. Nesse 

caso, a regra geral de perfeita delineação das relações jurídicas-base no corpo do título se 

faz ainda mais importante, pois estas devem ser feitas de forma a evitar qualquer 

sobreposição entre os direitos dos credores de uma ou outra LCA de sua emissão lastreadas 

nessas mesmas relações. 

Além disso, e em linha com a preocupação sobre a suficiência do lastro, o legislador 

conferiu o penhor legal, automaticamente constituído na modalidade cedular, sobre os 

direitos creditórios que servem de lastro às LCA56, restringindo sua oneração em favor de 

outras dívidas dos devedores desses recebíveis e resguardando, por consequência, a 

integridade desses títulos e a segurança jurídica daqueles que neles investem seus recursos. 

Cumpre ressaltar que o penhor legal não exclui a contratação de garantias reais ou pessoais 

adicionais, que poderão ser livremente pactuadas pelas partes, e que sua incidência se dará 

sobre a fração ideal de cada negócio subjacente que integra o lastro da LCA.  

Sendo essa outra disposição comum entre as LCA e o CDCA, ressaltamos que o 

emitente que sofrer qualquer dessas medidas constritivas sobre seus bens e não informar ao 

juízo que determinou tal medida a respeito da vinculação dos direitos creditórios à LCA 

responderá pelos prejuízos resultantes de sua omissão57. Considerando que, no caso da LCA, 

o emitente não é o devedor das relações subjacentes que conferem lastro ao título, entende-

se que tal previsão deveria se estender ao devedor dos direitos creditórios do agronegócio. 

Ainda, nos casos em que o mesmo lastro servir a mais de uma LCA, o penhor incidirá 

proporcionalmente sobre a fração ideal do direito creditório do agronegócio correspondente 

a cada um deles. Isso demonstra também a preocupação do legislador em evitar que 

discussões no âmbito de determinada LCA não impactem o fluxo financeiro ou as garantias 

                                                 
56 Art. 32. O CDCA e a LCA conferem direito de penhor sobre os direitos creditórios a eles vinculados, 
independentemente de convenção, não se aplicando o disposto nos arts. 1.452, caput, e 1.453 da Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. § 1o A substituição dos direitos creditórios vinculados ao CDCA e à 
LCA, mediante acordo entre o emitente e o titular, importará na extinção do penhor sobre os direitos 
substituídos, constituindo-se automaticamente novo penhor sobre os direitos creditórios dados em substituição. 
§ 2o Na hipótese de emissão de CDCA em série, o direito de penhor a que se refere o caput deste artigo incidirá 
sobre fração ideal do conjunto de direitos creditórios vinculados, proporcionalmente ao crédito do titular dos 
CDCA da mesma série. 
57 Art. 34. Os direitos creditórios vinculados ao CDCA e à LCA não serão penhorados, sequestrados ou 
arrestados em decorrência de outras dívidas do emitente desses títulos, a quem caberá informar ao juízo, que 
tenha determinado tal medida, a respeito da vinculação de tais direitos aos respectivos títulos, sob pena de 
responder pelos prejuízos resultantes de sua omissão. 
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legalmente constituídas em favor dos credores do outro título emitido sob a mesma relação 

jurídica-base.  

No que se refere à capilaridade pretendida pelo legislador, seja para o CDCA, a LCA 

e/ou os CRA, conforme veremos adiante de forma aprofundada, o artigo 43 da Lei nº 

11.076/04 permitiu que esses títulos fossem ofertados publicamente e negociados em 

ambiente de bolsa ou balcão organizado, autorizados a funcionar pela CVM58.  

Assim sendo, para que sejam ofertados publicamente e possam se valer da poupança 

popular, os emissores desses títulos deverão se valer de uma série de cuidados, observado 

todo o arcabouço regulatório para esse tipo de operação, destacando-se a própria Lei nº 

6.38576 que disciplina o mercado de valores mobiliários brasileiros, além de ser a 

instituidora da CVM, bem como as próprias instruções da autarquia regulando ofertas 

públicas de títulos e valores mobiliários incluindo, sem limitação, a (i) Instrução CVM nº 

400/03, conforme alterada, que dispõe sobre as ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários nos mercados primário ou secundário e (ii) Instrução CVM nº 476/09, que trata 

das ofertas públicas e negociação de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos, 

que se valem dos benefícios da dispensa de uma série de requisitos elencados na Instrução 

CVM nº 400/03, simplificando o procedimento para ofertas com determinadas 

características e público investidor, conforme analisamos no capítulo inicial deste trabalho. 

Do ponto de vista fiscal, as LCA ainda contam com isenção do imposto sobre a renda 

para as pessoas físicas que nelas investirem, o que facilitou ainda mais a popularização 

desses títulos e a aproximação dos captadores de recursos com a poupança popular. Desde 

de 2015, ideias de arrecadação sobre os rendimentos auferidos por esses investimentos têm 

sido discutidas pelo Governo Federal, que tem buscado alternativas para reajuste das contas 

públicas. Muito se discutiu e, ao final de 2017, com a redução de sua força junto ao 

Congresso Nacional, o Governo Federal desistiu da ideia revogar a isenção fiscal conferida 

as LCA e LCI.  

Caso tal iniciativa fosse efetivada as LCA certamente cairiam em desuso, pois seu 

principal público-alvo deixaria de nelas investir, tornando a operação custosa e de difícil 

                                                 
58 Art. 43. O CDCA, a LCA e o CRA poderão ser distribuídos publicamente e negociados em Bolsas de Valores 
e de Mercadorias e Futuros e em mercados de balcão organizados autorizados a funcionar pela Comissão de 
Valores Mobiliários. 
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distribuição para as instituições financeiras, dando fim a um mercado que, em abril de 2018, 

representava quase R$ 61 bilhões em estoque na B3 – Segmento CETIP UTVM59.  

 

Gráfico 6 –Estoque LCA - B3 - Segmento CETIP UTVM60 

 

 
*Dados trabalhados pelo autor 

 

Por fim, o gráfico acima destaca a importância desse título no financiamento privado 

do agronegócio e sua imensa expressividade nos mercados onde são negociados, o que pode 

ser verificado inclusive em sua comparação com o mesmo estoque de CDCA para o período. 

Daqui em diante analisaremos os CRA, título que nos últimos anos se popularizou no acesso 

ao mercado de capitais inaugurando, na definição normativa brasileira, a securitização de 

direitos creditórios do agronegócio e promovendo o acesso de gigantes do agronegócio ao 

mercado incentivado de dívida e financiamento ao setor. 

 

4.1.5. Certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) 

 

O último título do agronegócio disposto na Lei nº 11.076/04 é o CRA, que se tornou, 

nos últimos anos, um dos maiores protagonistas do mercado de capitais brasileiro, 

viabilizando a captação de bilhões de reais para o financiamento privado do agronegócio por 

meio da securitização de recebíveis oriundos de negócios realizados entre produtores rurais 

ou suas cooperativas e terceiros, nos termos do §1º do art. 23 da mesma lei.  

                                                 
59 Dados obtidos em https://www.cetip.com.br//BoletimCetip/Estoque. Acesso em 07 de abril de 2018. 
60 Dados obtidos por meio de análise das séries históricas disponibilizadas no website da B3 – Segmento CETIP 
UTVM, exclusivamente, não considerando a evolução do estoque de CPR e CPR-F na antiga 
BM&FBOVESPA. Disponível em: 
http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/web_v04_10_03_consulta.asp. Acesso em 09 
abr.2018. 

R$ 61.717.086.261,46

R$ 
58.452.623.034,31

R$ 
61.049.465.919,88

Dez/2016 Dez/2017 Abr/2018

Dez/2016 Dez/2017 Abr/2018
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Tais negócios passíveis de securitização no âmbito dos CRA podem ser originados, 

inclusive, de financiamentos ou empréstimos relacionados com a produção, a 

comercialização, o beneficiamento ou a industrialização de produtos ou insumos 

agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária E daí 

derivam diversas discussões sobre as quais, até a data em que este trabalho foi elaborado, 

permanecem acaloradas, embora a CVM já tenha se manifestado sobre grande parte delas. 

Dentre os principais temas em voga podemos destacar: (i) a ausência de definição legal 

exata de quem poderia ser considerado produtor rural e a extensão do conceito de cadeia 

agroindustrial e até onde negócios realizados por terceiros podem ser enquadrados como 

direitos creditórios do agronegócio e, portanto, vinculáveis à emissão desses títulos e (ii) a 

ausência de norma específica pela CVM acerca de sua emissão e colocação junto ao mercado 

de capitais brasileiro, valendo-se o regulador subsidiariamente das normas aplicáveis aos 

Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI para sua análise, o que gerou, obviamente, 

dificuldades jurídicas, técnicas e operacionais nos últimos anos em razão das grandes 

diferenças existentes entre os setores imobiliário e agroindustrial, sem contar as 

peculiaridades do agronegócio que têm encontrado respaldo regulatório em decisões da 

CVM após o mercado testar diversas estruturas. 

Não é necessário dizer que esse tipo de lacuna legislativa no que seria o coração dessas 

estruturas de financiamento, dado que, para que o CRA seja emitido pressupõe-se um 

negócio subjacente (conceito analisado mais profundamente no capítulo seguinte) realizado 

por agentes do agronegócio, gerou diversos questionamentos e, em alguns casos, 

insegurança jurídica, desestimulando potenciais tomadores de recursos e também afastando 

grandes nomes desse mercado em razão do risco da má publicidade ou até do impacto 

tributário decorrente de eventual descaracterização das operações caso não pudessem ser 

consideradas como enquadráveis. 

Como esses títulos, ao lado dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – 

FIDC, que investem exclusivamente em créditos originados do agronegócio são o principal 

tema a ser abordado nesta dissertação, analisaremos no capítulo seguinte a origem das 

operações de securitização de recebíveis, bem como sua inclusão e adaptação ao sistema 

jurídico brasileiro para que possamos verificar de forma mais aprofundada os principais 

temas que surgiram ao longo dos últimos anos envolvendo essas complexas estruturas de 

financiamento, bem como as discussões mais atuais. 

Em conjunto, os títulos do agronegócio analisados neste capítulo representam a 

evolução do direito comercial em torno do instituto dos títulos de crédito e sua importância 
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para o desenvolvimento jurídico de mecanismos financeiros para captação privada de 

recursos para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, sendo sua diversidade de 

estruturas e meios de emissão a grande contribuição para que se alcance os mais variados 

espectros negócios realizados nessa grande rede de negócios que integram o agronegócio. 

  



57 
 

 

5. SECURITIZAÇÃO E O AGRONEGÓCIO NO BRASIL 

 

5.1. Conceito de valor mobiliário no Brasil 

 

A captação de recursos no mercado de capitais se dá via emissão de valores 

mobiliários, os quais são adquiridos por investidores interessados no risco de seu emissor 

nas esferas de (i) crédito, nas camadas operações de endividamento (debt) ou (ii) de sua 

gestão negocial ao participar efetivamente do capital da sociedade (equity).  

O debt ou “operações de dívida”, como conhecemos, consiste na captação de recursos 

via emissão de um valor mobiliário representativo e uma dívida de seu emissor junto ao 

mercado. Do lado do emissor (devedor) desses valores mobiliários a grande vantagem é que 

o investidor, que assume papel de credor dessa dívida, não adquire qualquer parcela de 

participação sobre seus negócios, ou seja, não adquire suas ações. Da mesma forma, para o 

credor (Fixed Claimer) a vantagem é receber exatamente o que foi estabelecido no momento 

da contratação, independentemente dos resultados da devedora e correndo apenas os riscos 

naturais de crédito decorrentes de suas atividades e setor de atuação. 

O financiamento por equity, por sua vez, permite a captação de recursos mediante a 

venda de ações de seus acionistas ao mercado ou via aumento de capital e consequente 

emissão de novas ações. Nesse caso, os recursos entram na companhia em troca de uma 

parcela de participação no capital social da companhia, podendo gerar ao investidor ganhos 

e/ou perdas variáveis a depender de sua valorização no mercado, dentre outros fatores. Para 

a companhia emissora das ações a vantagem seria o aporte de capital puro (equity) sem uma 

contrapartida em endividamento.  

A complexidade, no entanto, reside no conceito de valor mobiliário, tema amplamente 

discutido na academia. A Lei 6.385/76, em seu artigo 1º, dispõe que serão disciplinadas e 

fiscalizadas, dentre outras, as seguintes atividades: (i) emissão e distribuição de valores 

mobiliários no mercado; (ii) negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; 

(iii) a negociação e intermediação no mercado de derivativos; (iv) a organização e o 

funcionamento das bolsas de valores e das bolsas de mercadorias e futuros, nas quais são 

negociados valores mobiliários; (v) a administração de carteiras e a custódia de valores 

mobiliários e (vi) os serviços de consultor e analista de valores mobiliários.  

Nota-se que o conceito de valores mobiliários é de extrema importância para delimitar 

o escopo de atuação da CVM, uma vez que fora de sua competência preestabelecida em lei 
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a instituição financeira estaria automaticamente sujeita à supervisão do BACEN, nos termos 

do artigo 15 da Lei 6.385/76. 

Antes de discutir o conceito brasileiro de valores mobiliários é de suma importância a 

análise do conceito norte-americano de "securities", o qual serviu de modelo direto para a 

elaboração da Medida Provisória 1.637/1998, convertida na Lei nº 10.198/2011 e na Lei nº 

10.303/2001, responsável pela atual redação do conceito de valores mobiliários presente no 

artigo 2º da Lei nº 6.385/76. 

A quebra da bolsa de Nova Iorque expôs a fragilidade da estrutura do mercado de 

capitais norte-americano, uma vez que, até 1929, as operações de compra e venda 

envolvendo esses ativos não eram objeto de legislação própria, sendo regulamentadas apenas 

em âmbito estadual pelas chamadas Blue Sky Laws, as quais permanecem em vigor até os 

dias de hoje61.  

Como consequência óbvia diante do ocorrido o legislativo passou a criar uma série de 

medidas visando disciplinar o mercado de capitais norte-americano. A primeira se deu em 

1933, com o Securities Act, responsável por exigir maior transparência acerca dos valores 

mobiliários, objeto de ofertas públicas interestaduais, obrigando o seu registro perante a 

Securities and Exchange Comission (SEC)62, bem como apresentando, pela primeira vez, 

um conceito de Securities, a qual demonstraremos abaixo. Pouco tempo depois, em 1934, 

foi editado o Securities Exchange Act, destinado às negociações pós distribuição, trazendo 

regras sobre mercados de balcão (OTC), prevenção contra fraude e manipulação de mercado, 

dentre outros. Referido ato também ampliou a abrangência da obrigação de transparência 

(Disclosure) imposta por seu predecessor63. 

Nota-se que o Securities Act não trouxe uma definição propriamente dita para as 

securities, limitando-se a estabelecer um rol taxativo de títulos enquadráveis sob essa 

categoria, conforme livre tradução abaixo: 

 

                                                 
61 The blue sky laws have been specifically preserved by the SEC legislation (...) Congress affirmatively yielded 
to local regulation by inserting a number of intrastate exemptions even when the mails or facilities of interstate 
commerce are used.  In. LOSS, Louis. Fundamentals of Securities Regulations / Louis Loss, Joel Sligman. – 
5th ed. p. 9-10. 
62 “Securities that are offered to the public through the mails or the channels of interstate commerce must be 
registered with the SEC by the issuer. In 1996 the Comission was authorized by the National Securities Markets 
Improvement Act to conditionally or unconditionally exempt any person, security, or transaction, or any class 
or classes of persons from any provisions of the Securities Act.” In. LOSS, Louis. Op. Cit. p.45. 
63 “The static disclosure of the 1933 Act was thus transposed into a philosophy of continuous disclosure 
through the registration of all securities traded on Exchange with rulemaking authority in the Comission to 
require the filling of periodic reports by both issuers and certain insiders.”- In. LOSS, Louis. Op. Cit. p.45. 
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“O termo Security significa quaisquer notas, ações, ações em 

tesouraria, futuros de securities, swap baseado em securities, 

obrigações, debêntures, evidência de endividamento, certificado de 

remuneração ou participação em qualquer contrato de participação 

nos lucros, certificado de garantia com relação fiduciária de trus, 

certificado de pré-organização ou subscrição, ação transferível, 

contrato de investimento, certificado de voto em regime de 

confiança, certificado de depósito de security, frações ideais de 

lucros em óleo, gás ou outros minerais, qualquer put, call, compra 

de opções (straddle), opção ou privilégio em qualquer security, 

certificado de depósito ou grupo/índice de securities (incluindo 

qualquer juros neles presentes ou com base no seu valor), ou 

qualquer put, call, compra opções (straddle), opção ou privilégio 

celebrado em uma bolsa de valores nacional relacionada a moeda 

estrangeira ou, em geral, qualquer interesse ou instrumento 

comumente conhecido como "security", ou qualquer certificado de 

remuneração ou participação em, certificado temporário ou 

provisório, recibo, garantia ou garantia ou direito de subscrever ou 

comprar, um do acima exposto”64 

 

No entanto, foi em 1946 que a Suprema Corte norte-americana, ao apreciar o famoso 

caso SEC v. W.J Howey Company, trouxe o conceito que serviu de base para a Lei 6.385/76, 

estabeleceu que security seria resultado de qualquer transação na qual uma pessoa investe 

seu dinheiro em empreendimento conjunto na expectativa de lucro decorrente do esforço 

exclusivo do promotor do empreendimento ou de terceira pessoa. 

Após essa famosa decisão, as cortes norte-americanas passaram a valer-se do então 

denominado “Howey test” para determinar se uma operação, título ou instrumento consistiria 

                                                 
64 O Securities Act de 1933 define Securities da seguinte forma: The term “security” means any note, stock, 
treasury stock, security future, security-based swap, bond, debenture, evidence of indebtedness, certificate of 
interest or participation in any profit-sharing agreement, collateral-trust certificate, preorganization 
certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust certificate, certificate of 
deposit for a security, fractional undivided interest in oil, gas, or other mineral rights, any put, call, straddle, 
option, or privilege on any security, certificate of deposit, or group or index of securities (including any interest 
therein or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or privilege entered into on a national 
securities exchange relating to foreign currency, or, in general, any interest or instrument commonly known 
as a “security”, or any certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt 
for, guarantee of, or warrant or right to subscribe to or purchase, any of the foregoing.  
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ou não em uma Security. Tais critérios para fins do Howey Test são: (i) investimento em 

dinheiro; (ii) empreendimento comum (pluralidade de indivíduos – vertical ou horizontal); 

(iii) expectativa de lucro; (iv) unicamente dos esforços dos outros (participação do investidor 

não descaracterizaria o valor mobiliário, desde que seus esforços fossem considerados 

essenciais para o sucesso do negócio. 

Isto posto, destaca-se o fato de que o legislador brasileiro optou, em um primeiro 

momento, assim como o norte-americano, por listar instrumentos que seriam qualificados 

como valores mobiliários, até para não correr o risco de deixar a CVM sem um campo de 

atuação definido65. No entanto, foi por meio da Lei 10.303/01 que o legislador brasileiro 

inseriu no artigo 2º da Lei 6.385/76 um conceito amplo o suficiente de modo a alcançar 

títulos não listados no dispositivo legal e garantindo elasticidade à norma66.  

 

5.2. Conceito de securitização no Brasil 

 

As operações de securitização ou, na melhor tradução, de titularização (como veremos 

adiante) são frutos da inovação ou engenharia financeira e consistem em uma técnica de 

financiamento na qual créditos ou direitos creditórios homogêneos – que por si só teriam 

baixa ou nenhuma liquidez – são “empacotados” (agrupados) e cedidos (true sale) a uma 

companhia securitizadora de créditos ou um fundo de investimento que, em ato subsequente, 

os vincula como lastro ou “garantia” para emissão de títulos ou valores mobiliários para 

colocação nos mercados financeiro e de capitais. 

Tal técnica proporciona diversas vantagens para os credores iniciais e originadores de 

tais créditos ou direitos creditórios (dentre as quais se destacam a possibilidade de reduzir 

custos de financiamento e melhor gestão do balanço), aos investidores e aos mercados.  

No plano internacional, o termo “securitização” surgiu pela primeira vez no “Wall 

Street Journal” em uma coluna denominada “Heard on Wall Street”, redigida pela repórter 

Ann Monroe, em entrevista concedida por Lewis S. Ranieri. 

Durante a entrevista, a repórter questionou como deveria ser chamado o processo de 

aquisição pelo Salomon Brothers, do primeiro mortgage pass-through security, uma 

                                                 
65 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. O Conceito de Valor Mobiliário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo- Revista dos Tribunais, n. 59. 1985. p. 30-55. 
66 Art. 2º, IX, da Lei 6.385: IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de 
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante 
de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. 
 



61 
 

 

complexa operação de emissão de valores mobiliários lastreada em créditos de 

financiamentos hipotecários. Conforme descrito por pelo próprio entrevistado, na ausência 

de um termo melhor, Ranieri utilizou: “securitization”. Ao levar o termo para seu editor 

chefe, a repórter sofreu uma represália sob o argumento de que ela estaria utilizando de 

forma imprópria a língua inglesa e que deveria achar uma outra forma para descrever tal 

processo. 

Continuando a relatar a história, Ranieri descreve ter recebido uma nova ligação de 

Monroe pedindo para que o processo fosse melhor descrito, de preferência por uma palavra 

real ou existente. Diante disso, e valendo-se de bom humor, Ranieri respondeu: “mas não 

conheço outra palavra para descrever o que estamos fazendo”. E então o termo foi publicado 

na referida coluna do famoso “Wall Street Journal”, ainda que sob protesto de seus editores. 

Não é difícil imaginar como esse tipo de operação criada para aproveitar o crescimento 

do mercado imobiliário norte-americano e a independência financeira dos baby boomers 

rapidamente cresceu e se popularizou, mesmo com tamanha complexidade envolvida em seu 

processo de estruturação. 

No Brasil, como veremos adiante, o termo foi “importado” pela primeira vez ao final 

da década de 90, no âmbito da Lei 9.514/97, como uma das iniciativas para implantação e 

desenvolvimento do sistema financeiro imobiliário. Embora o estrangeirismo tenha sido 

difundido, como tantos outros, junto aos operadores do mercado financeiro, receio que nosso 

legislador não tenha pensado em nenhum momento na melhor tradução para transmitir o que 

seriam essas operações. 

O termo “securitization” tem sua origem por derivação sufixal do inglês “security” e 

diz respeito a todo investimento em dinheiro realizado por um investidor em uma captação 

pública de recursos, fornecendo capital de risco ao empreendimento sem que o investidor 

tenha ingerência, mas com objetivo de ganho futuro67. Ao importar essa expressão para o 

nosso sistema, estaríamos a falar que tais operações consistem na “valormobiliarização” de 

direitos de crédito, o que não necessariamente é verdade considerando que, em alguns casos, 

os ativos negociados não serão ofertados publicamente ao público investidor, configurando, 

portanto, títulos de crédito.  

Nesse sentido, basta remetermo-nos à experiência de outros países de idioma derivado 

do latim, como o espanhol, português e até mesmo o francês, para percebermos que nosso 

legislador não fez qualquer juízo de valor ao incluir o termo em nosso ordenamento, uma 

                                                 
67 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. O conceito de Security no direito Norte Americano e o conceito análogo 
no direito Brasileiro. In: Revista de Direito Mercantil n.14, p. 57. 
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vez que tais países utilizam o termo “titularização” para se referir a este tipo de operação. 

De qualquer forma, o que importa é demonstrar que esse tipo de operação teve sua 

origem na chamada inovação ou engenharia financeira68 para viabilizar a emissão de um 

título distribuível e negociável junto ao mercado, cuja amortização e rendimentos se dão 

pelos próprios créditos cedidos por seu credor/originador, que por sua vez tem a vantagem 

de adiantar o valor do fluxo cedido, descontados, obviamente, os custos de toda a transação, 

bem como os rendimentos devidos aos investidores pelo “adiantamento” proporcionado69. 

No Brasil, sem prejuízo de outras estruturas envolvendo adiantamento à exportação no 

final da década de 8070, a operação que se pode dizer precursora da securitização foi 

estruturada para tentar resgatar a Mesbla, antiga loja de departamentos que, em seu auge, 

havia adquirido mais estoque do que a demanda do mercado seria capaz de absorver. Nesse 

contexto, em razão de sua potencial situação falimentar, enfrentava dificuldades para obter 

crédito junto ao sistema financeiro. Referida operação envolveu a criação do Mesbla Trust, 

empresa para a qual a Mesbla cedia seus recebíveis de vendas a prazo e se capitalizava por 

meio da “venda” de tais recebíveis71. 

Ainda que outras operações com estrutura semelhante tenham sido criadas, em especial 

aquelas envolvendo os Fundos de Investimento Imobiliários – FII, introduzidos em nosso 

sistema jurídico por meio da Lei Federal nº 8.668/93, a legislação brasileira não havia até 

então se preocupado em disciplinar o que seria a tal securitização de créditos ou sob quais 

condições deveriam ser estruturadas operações desse tipo. 

Somente em 1997, em uma tentativa de fomentar o setor imobiliário, o governo federal 

promulgou a Lei nº 9.514/97, conhecida como “Lei do Sistema Financeiro Imobiliário - 

                                                 
68 “(...) o processo de desenvolvimento das economias contemporâneas, predominantemente monetárias, levou 
ao surgimento de diversos instrumentos que como sucedâneos da moeda e a partir de um processo de 
especialização permitem atender algumas necessidades dos agentes econômicos, em especial no que tange à 
administração de riscos. Esses arranjos  e  instrumentos  são  fruto  do  que  se  convencionou  chamar  de 
‘inovação financeira’(...)”. YAZBEK, Otávio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais, p. 62 
69 “(...) a securitização em sentido estrito é uma operação por meio da qual se mobilizam ativos – presentes 
ou futuros – que, de outra maneira, não teriam a possibilidade de se autofinanciar, ou gerar renda presente. 
A possibilidade de se emitirem títulos ou valores mobiliários a partir de uma operação de cessão ordinária é 
uma forma de se mobilizarem créditos gerados nas mais diversas operações, ainda que tais créditos só venham 
a se realizar no futuro.” CAMINHA, Uinie. Securitização. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 38. 
70 No Brasil, a securitização começou a ser usada em operações de exportação no final da década de 80 do 
século XX, mas foi nos anos 90 que ela iniciou seu desenvolvimento, especialmente no financiamento de 
projetos imobiliários. Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, a securitização foi introduzida 
entre nós por agentes privados, e apesar de também ter como alvo o mercado imobiliário, o foco foi diferente: 
o financiamento de projetos como escolas particulares e centros comerciais foi a principal utilização inicial 
da operação. As emissões de títulos estavam lastreadas em créditos futuros, e não em dívidas já existentes.” 
CAMINHA, Uinie. Securitização. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 40. 
71 GAGGINI, Fernando Schwarz. Securitização de Recebíveis. São Paulo. Ed. Universitária de Direito. 2003. 
p. 38. 
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SFI”. O artigo 8º do referido normativo definiu a securitização de créditos imobiliários como 

a “operação pela qual tais créditos são expressamente vinculados à emissão de uma série 

de títulos de crédito, mediante Termo de Securitização de Créditos, lavrado por uma 

companhia securitizadora (...)”. 

No bojo da referida lei foram criados, dentre outros títulos de crédito, os certificados 

de recebíveis imobiliários - CRI, que representavam a primeira formalização das operações 

de securitização e, de fato, tiveram um impacto relevante no desenvolvimento do setor 

imobiliário, ao possibilitar o adiantamento de recebíveis imobiliários aos principais credores 

do setor (incorporadoras, locadores de contratos de grande volume financeiro etc.). 

Considerando a definição acima, poderia o leitor, equivocadamente, considerar que 

após a promulgação da Lei nº 9.514/97 as operações de securitização de créditos só poderiam 

ser estruturadas com a participação de uma companhia securitizadora de créditos, sociedade 

de propósito específico responsável pela aquisição dos créditos diretamente de seu detentor 

ou originador e emissão dos títulos e/ou valores mobiliários representativos de tal fluxo 

financeiro. Contudo, em 2001, foi publicada a Resolução nº 2.908 do BACEN, disciplinando 

a constituição e o funcionamento de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC), 

hoje regulados também pela Instrução CVM nº 356/01.  

Os FIDC, conforme verificaremos ao final deste artigo, realizam praticamente a 

mesma atividade das companhias securitizadoras de crédito, sendo a principal diferença 

entre eles a emissão pelos FIDC de cotas de participação em seu patrimônio ao invés de 

títulos específicos para cada conjunto de créditos (ou riscos) adquiridos pelas companhias 

securitizadoras. 

Alguns anos depois foi promulgada a Lei 11.076/04 que, ao replicar o conceito da Lei 

nº 9.514/97, definiu a securitização de direitos creditórios do agronegócio, em seu artigo 40, 

como a “operação pela qual tais direitos são expressamente vinculados à emissão de uma 

série de títulos de crédito, mediante Termo de Securitização de Direitos Creditórios, emitido 

por uma companhia securitizadora, (...). 

Cumpre ressaltar que a securitização de créditos no Brasil se assemelha apenas aos 

Asset-Backed Securities (ABS), bastante utilizados no plano internacional e definidos 

como:“a financial security backed by a loan, lease or receivables against assets other 

than real estate and mortgage-backed securities.”. Os demais modelos utilizados em outros 

países como operações de securitização, dentre eles os credit default swaps (CDS), 

collateralized debt obligations (CDO), collateralized loan obligations (CLO) etc. são tratados 

no Brasil como derivativos e, portanto, não são objeto de análise neste artigo. 



64 
 

 

 

5.2.1. Negócio jurídico subjacente 

 

Nos itens anteriores pudemos analisar o conceito financeiro e o conceito legal de 

securitização. Do ponto de vista estritamente jurídico/doutrinário, conforme ensina Uinie 

Caminha, tais operações podem ser definidas como uma estrutura composta por um conjunto 

de negócios jurídicos que envolvem a cessão de ativos e a segregação dos ativos em uma 

companhia securitizadora de créitos ou um fundo de investimento (FII e FIDC, por 

exemplo). Estes emitem títulos ou valores mobiliários, conforme o caso, garantidos pelos 

ativos segregados, sendo certo que esses títulos ou valores mobiliários são vendidos a 

investidores e os recursos decorrentes de tal operação servem de contraprestação pela cessão 

dos ativos72. 

De todos os negócios jurídicos que compõem a securitização, o mais importante e que 

lhe dá suporte fático é o negócio que origina o fluxo financeiro que lastreará a operação, 

juridicamente chamado negócio subjacente, que pode ter sua origem em operações 

realizadas nos mais diversos segmentos (p. ex. financeiro, prestação de serviços, 

agronegócio, comercial, de hipotecas, imobiliário em geral, industrial, de arrendamento 

mercantil, etc.). 

Nos dizeres de Pontes de Miranda, negócio subjacente é o “ato humano consistente 

em manifestação, ou manifestações de vontade, como suporte fático, de regra jurídica, ou 

de regras jurídicas, que lhe deem eficácia jurídica”73. Adaptando o conceito ao objeto deste 

artigo, considera-se negócio jurídico subjacente aquele que será responsável por originar os 

créditos ou ativos financeiros a serem vinculados (utilizados como lastro) à operação de 

securitização. 

Além de tais negócios jurídicos deverem constituir obrigações válidas, existentes e 

eficazes para suportar todas as relações jurídicas que delas derivarão, outro requisito se faz 

necessário para que seja constituída uma operação de securitização, qual seja, a necessidade 

de que o negócio gere um fluxo de recebíveis. Nesse sentido, tais negócios deverão 

formalizar um direito de crédito74 em favor daquele que os cederá para o veículo responsável 

                                                 
72 CAMINHA, Uinie. Securitização. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 40. 
73 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo I, p. 92 
74 Nesse sentido, valhamo-nos da definição de crédito ensinada por Carvalho de Mendonça: “créditos no amplo 
sentido de promessa de prestação futura”. CARVALHO DE MENDONÇA, J.X. Tratado de Direito Comercial 
Brasileiro, 7 ed. Vol. V, Livro III, p. 86. 
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pela securitização e a consequente emissão dos títulos ou valores mobiliários. 

Outro importante requisito é que tal crédito não seja inadimplido de imediato, ou seja, 

sua prestação deve ser diferida no tempo para que se justifique o adiantamento a ser provido 

pela operação. Em outras palavras: “é fundamental que os ativos objeto da titularização 

deem origem a um fluxo monetário, durante determinado período de tempo.”75 

Nesse sentido, podemos citar alguns exemplos atuais de fluxos decorrentes de 

negócios jurídicos aptos a lastrear operações securitização os (i) contratos de locação, 

contratos de venda e compra de unidades habitacionais decorrentes de incorporação 

imobiliária; (ii) contratos de venda e compra e fornecimento de produtos agrícolas e 

insumos; (iii) créditos bancários e recebíveis de cartões de crédito, dentre muitos outros 

exemplos.  

Além disso, outro ponto importante deve ser considerado para fins de conceituação 

dos créditos que lastrearão tais operações: ao longo dos últimos anos e em diversas 

oportunidades, a CVM passou a adotar o critério aperfeiçoamento ou performance (do 

inglês), dos créditos a serem securitizados. Nesse sentido, conforme ensina Ronaldo 

Nogueira Martins Pinto, “direitos creditórios podem ser classificados como performados, 

quando o negócio já se concretizou, ou não performados, no qual há mera expectativa de 

direito.”  

Ainda no que se refere à questão dos créditos, cabe destacar que as operações de 

securitização podem contemplar créditos de natureza bancária ou não bancária. No primeiro 

caso, a operação se dá por meio de um processo em que obrigações geradas na forma de 

crédito bancário são transformadas em papéis negociáveis no mercado de capitais, já no 

segundo caso os papéis são vendidos diretamente ao mercado para obtenção de recursos pelo 

tomador direto dos recursos.76 

Por fim, cabe ressaltar que há diversas outras discussões sobre o que poderia ser 

considerado ou não crédito passível de securitização, discussões que, não raramente, são 

submetidas à CVM como uma tentativa do mercado testar até onde a criatividade e inovação 

financeira pode chegar em determinado momento. Como exemplo, vale mencionar os 

direitos à propriedade intelectual, direito de exploração de minas e petróleo, créditos 

                                                 
75 CAMPOS, Diogo Leite e PINTO, Cláudia Saavedra. Créditos Futuros, Titularização e Regime Fiscal. 
Almedina, Coimbra 2007. p.29 
76 MAIA, Guilherme B.S. Sistemas Financeiros e Securitização: Implicações para a Política Monetária. Revista   
do BNDES, Rio de Janeiro, volume 15, n 30 p. 207  in. AVELINO, Luiz Filipi de Cristófaro. Aspectos Jurídicos 
da Securitização no Brasil. Dissertação de Mestrado para obtenção de título na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. 2014. p. 37 
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decorrentes de direitos sobre atletas77. 

 

5.2.2. Transferência, aquisição e vinculação dos recebíveis  

 

Analisamos anteriormente os negócios jurídicos responsáveis pela origem dos 

recebíveis passíveis de securitização. A próxima etapa do processo refere-se à aquisição dos 

créditos ou ativos financeiros pelo veículo responsável pela emissão dos títulos ou valores 

mobiliários a eles vinculados.  

Ao disciplinar a “securitização de créditos imobiliários”, a Lei nº 9.514/97 estabelece 

que o Termo de Securitização de Créditos, documento responsável por formalizar a 

vinculação dos créditos à emissão de uma série de títulos de créditos, deverá indicar, dentre 

outros “o ato pelo qual o crédito foi cedido”78. No mesmo sentido, a Lei nº 11.076/04 

estabelece que as companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio terão 

por finalidade a aquisição e securitização dos mesmos para posterior emissão dos CRA79. 

No universo dos fundos de investimento em direitos creditórios – FIDC –  a previsão 

é parecida. A Instrução CVM nº 356/01, responsável por regulamentar a constituição e o 

funcionamento dos FIDC e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento 

em direitos creditórios, define cessão de direitos creditórios como “a transferência, pelo 

cedente, credor originário ou não, de seus direitos creditórios para o FIDC (...)”.  

Resta clara a necessidade de realização de um negócio jurídico específico pelo qual a 

companhia securitizadora fará a aquisição dos créditos que darão suporte fático e jurídico à 

emissão dos títulos ou valores mobiliários. Nesse sentido, seguindo a cadeia de negócios 

jurídicos que compõe as operações de securitização, analisemos os principais pontos 

envolvendo tal transferência. 

                                                 
77 Vide Processo Administrativo CVM RJ2009/9811.  
78 Art. 8º A securitização de créditos imobiliários é a operação pela qual tais créditos são expressamente 
vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, mediante Termo de Securitização de Créditos, lavrado 
por uma companhia securitizadora, do qual constarão os seguintes elementos: (I) - a identificação do devedor 
e o valor nominal de cada crédito que lastreie a emissão, com a individuação do imóvel a que esteja vinculado 
e a indicação do Cartório de Registro de Imóveis em que esteja registrado e respectiva matrícula, bem como 
a indicação do ato pelo qual o crédito foi cedido; (II) - a identificação dos títulos emitidos; (III) - a constituição 
de outras garantias de resgate dos títulos da série emitida, se for o caso; e Parágrafo único. Será permitida a 
securitização de créditos oriundos da alienação de unidades em edificação sob regime de incorporação nos 
moldes da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 
79 Art. 38. As companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio são instituições não 
financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações e terão por finalidade a aquisição e securitização 
desses direitos e a emissão e colocação de Certificados de Recebíveis do Agronegócio no mercado financeiro 
e de capitais. 
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Sem prejuízo do endosso de títulos de crédito, que veremos mais a frente e, como 

estamos tratando de uma operação que tem por espinha dorsal o crédito, o principal 

instrumento para que seja efetuada sua transferência seria a cessão de crédito, nos termos 

dos artigos 286 e seguintes do CC. Conforme ensina Silvio Rodrigues, “A cessão de crédito 

é o negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma 

obrigação a transfere a terceiro, estranho ao negócio original, independentemente da 

anuência do devedor. O alienante toma o nome de cedente, o adquirente o de cessionário, e 

o devedor, sujeito passivo da obrigação, o de cedido”80 81. 

O CC é claro quanto a responsabilidade do cedente no tocante a existência dos créditos 

cedidos e a não responsabilidade do cedente pela solvência do devedor, exceto se disposto 

em contrário pelas partes. Nesse sentido, conceitua-se como cessão (i) pro soluto, aquela 

pela qual o cedente responde pela existência e legalidade do crédito, mas não responde pela 

solvência do devedor e (ii) pro solvendo, aquela pela qual o cedente responde ou se coobriga 

pela solvência do devedor, além da existência e legalidade do crédito. 

Tal distinção tem importância no fato de que uma das maiores vantagens das operações 

de securitização está no efeito na retirada de tais recebíveis do balanço de seu 

originador/cedente, chamado de “off-balance sheet”. 

Ainda, para que tal efeito seja aplicado, a não coobrigação, ou seja, a cessão pro soluto 

pelo cedente deve somar-se à onerosidade da cessão de crédito de modo a configurar a real 

“venda” do fluxo financeiro em favor do veículo que operacionalizará a sua securitização, 

sendo os recursos utilizados para realização do preço de aquisição desses créditos o valor 

pago por aqueles que adquirirem os títulos ou valores mobiliários de emissão. Isso não 

significa que operações de securitização com coobrigação do cedente do lastro não possam 

ser realizadas, contudo, nesse cenário, o efeito “off-balance sheet” não se aplicará.  

Vale ressaltar que não apenas a cessão de crédito constitui meio legítimo para 

configuração da “transferência” dos recebíveis como, por exemplo, uma estrutura com 

lastro consubstanciado em títulos de crédito. Nesse caso, a transferência poderia operar-se 

por meio do endosso, que é o meio próprio de circulação dos títulos de crédito. Nesse caso, 

contudo, deve-se atentar para a solidariedade entre os endossantes da cadeia cambiária que 

                                                 
80 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 27ª ed. ver. atual. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 291 
81 Vale mencionar a lição de Caio Mario da Silva Pereira, segundo o qual a cessão de crédito constitui “negócio 
jurídico em virtude do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo 
o cessionário o direito respectivo com todos os acessórios e garantias”. PEREIRA, Caio Mario Da Silva 
Pereira. Instituições de Direito Civil, Vol. II, p. 351 
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novamente afasta o benefício contábil mencionado nos parágrafos anteriores. 

No que se refere a sua eficácia, a transferência dos créditos deverá ser definitiva e 

acabada (true sale), não se sujeitando a qualquer condição ou termo em relação aos créditos 

presentes. Quanto aos créditos futuros ou direitos creditórios, a transferência somente se 

operará no momento em que o crédito passar efetivamente a existir82. 

Por fim, é importante destacar que a transferência de recebíveis para compor lastro de 

operações de securitização foi ganhando respaldo jurídico em outros campos da legislação 

brasileira ao longo dos anos. Um excelente exemplo encontra-se na Lei nº 11.101/05, 

resguardando os investidores ou adquirentes dos títulos lastreados em tais créditos da 

evicção: 

 

“Art. 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação 

revocatória, as partes retornarão ao estado anterior, e o 

contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores 

entregues ao devedor. 

 

§ 1o Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será 

declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo 

dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo 

securitizador.” 

 

Vale ressaltar que, embora a transferência, seja por meio da cessão ou endosso, se dê 

de forma perfeita, válida e eficaz, ainda assim a estrutura estará sujeita a riscos das mais 

diversas espécies, como (i) a cessão de crédito, por exemplo, que deve ser registrada em 

cartório de títulos e documentos para que seus efeitos sejam oponíveis contra terceiros; (ii) 

a existência de lastro em volume suficiente para suportar os títulos ou valores mobiliários 

que serão emitidos; (iii) o correto enquadramento dos lastros nos moldes pré-estabelecidos 

na regulamentação específica, como, por exemplo, créditos integrantes da cadeia 

agroindustrial para os certificados de recebíveis do agronegócio. 

Analisadas as principais peculiaridades das operações de securitização, analisemos 

brevemente os principais veículos previstos na legislação vigente e suas peculiaridades. 

 

                                                 
82 CAMPOS, Diogo Leite e PINTO, Cláudia Saavedra. Créditos Futuros, Titularização e Regime Fiscal. 
Coimbra, 2007. p. 15 e ss. 
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5.2.3. Segregação de riscos  

 

Através da segregação dos negócios jurídicos subjacentes vinculados à emissão junto 

às companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio, a avaliação da 

companhia emissora é influenciada apenas pelo risco de crédito dos devedores. Além disso, 

não havendo credores da securitizadora concorrentes ao produto dos créditos da 

securitização, uma avaliação positiva pode representar maiores garantias de rendimentos. 

Isso ocorre porque em emissão de valores mobiliários realizada por companhia 

operacional, geradora de ativos e passivos diversos, a análise de risco recairia sobre todo seu 

quadro patrimonial.  

Assim, a avaliação de rating do valor mobiliário seria afetada diretamente pelo risco 

de solvência da companhia originadora, na medida em que a garantia de remuneração de 

seus valores mobiliários é representada por todos seus ativos que, por sua vez, respondem 

pelo adimplemento de suas dívidas perante diferentes credores83.  

Entretanto, na hipótese de uma operação de securitização, a análise de risco da emissão 

teria como objeto o patrimônio da companhia securitizadora, o qual, em geral, é composto 

exclusivamente pelos direitos creditórios adquiridos para lastrear os valores mobiliários, 

tendo em vista seu caráter de veículo de propósito específico. Sendo assim, como 

mencionado anteriormente, o risco da emissão estaria atrelado apenas ao risco de crédito dos 

devedores. 

Mencionada perspectiva pode ser considerada em um cenário ideal no qual os direitos 

creditórios cedidos independem de qualquer performance por parte do credor originário. Em 

se tratando de direitos creditórios "a performar", ou seja, cuja exigibilidade depende do 

cumprimento de obrigações pelo credor originário, o "risco de performance" também afeta 

a avaliação do valor mobiliário emitido pela securitizadora. No entanto isso não impede a 

securitização porque, ainda nestes casos, o direito creditório que compõe o lastro já está 

constituído, apresentando apenas exigibilidade pendente. 

De qualquer forma, trata-se de risco reduzido em comparação à emissão de valores 

mobiliários pela própria companhia originadora do crédito ou por companhia operacional 

que possui credores concorrentes a seu patrimônio. Nestes últimos casos, não sendo o 

patrimônio da companhia constituído apenas do lastro da emissão, existe, ainda, a 

                                                 
83 Ainda que houvesse garantia real sobre os valores mobiliários emitidos, eventual quadro de falência ou recuperação 
judicial da companhia emissora poderia colocar o investidor em situação de subordinação perante outros credores da 
companhia, na forma prevista pela Lei 11.101/2005. 
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possibilidade de adoção de um regime fiduciário sobre os créditos objeto de securitização.  

Por meio deste regime, constitui-se patrimônio de afetação dentro da companhia, que não se 

confunde com o patrimônio total da companhia, sendo vedada a comunicação de ativos e 

passivos entre ambos. Cada um deles terá uma escrituração contábil própria, podendo ser 

vinculada a uma dívida específica sem possibilidade de acesso por demais credores84. 

Na securitização de direitos creditórios do agronegócio, a adoção de regime fiduciário 

é autorizada pelo artigo 39 da Lei nº 11.076/04 que remete às regras estabelecidas para a 

securitização de créditos imobiliários, na Lei 9.514/97. Referida norma, em seu artigo 9º e 

seguintes, regula (i) a constituição de patrimônio segregado para cada emissão de valores 

mobiliários pela securitizadora, bem como (ii) a forma de administração de tal patrimônio, 

atribuída à securitizadora ou ao agente fiduciário representativo dos beneficiários e/ou 

titulares da emissão, conforme o caso. 

Cumpre ressaltar que, havendo ou não regime fiduciário, a securitizadora não pode ser 

responsabilizada pelo adimplemento dos créditos que compõem o lastro dos valores 

mobiliários emitidos. Ou seja, eventual prejuízo aos rendimentos pelo não pagamento dos 

devedores não enseja possibilidade de cobrança da securitizadora. Sua responsabilidade está 

restrita ao dever de diligência na administração do patrimônio e na execução dos devedores 

em caso de inadimplemento. 

Havendo qualquer descumprimento das obrigações expostas poderão os investidores 

exigir execução de obrigação específica pela securitizadora, nos termos do artigo 461 do 

CPC. No caso de existência de patrimônio de afetação é possível que o agente fiduciário, na 

forma prevista pela Lei 9.514/97, assuma a administração do patrimônio para execução dos 

devedores inadimplentes e eventual liquidação dos créditos para remuneração dos 

investidores. 

 

5.3. Certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) 

 

                                                 
84 A Medida Provisória n.º 2.158-35/01, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que “as normas que estabeleçam a 
afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação 
aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes 
são atribuídos”. Adicionalmente, em seu parágrafo único, prevê que "desta forma permanecem respondendo pelos débitos 
ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que 
tenham sido objeto de separação ou afetação". Deste modo, é possível que os créditos que compõem o lastro da 
securitização, bem como os recursos deles decorrentes, não obstante serem objeto de regime fiduciário, poderão ser 
alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e 
previdenciários de pessoas físicas e jurídicas, inclusive diferentes pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo 
econômico da emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes 
ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. 
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O último título do agronegócio instituído no âmbito da Lei nº 11.076/04 é o Certificado 

de Recebíveis do Agronegócio – CRA. Até então os participantes do agronegócio que 

quisessem se valer dos mercados financeiro e de capitais para promover o adiantamento de 

seus recebíveis e melhorar seus indicadores financeiros dependiam exclusivamente dos 

fundos de investimento direitos creditórios, estrutura que, conforme veremos no capítulo 

seguinte em análise específica desses veículos, perdeu sua popularidade em razão dos 

elevados custos de transação que a regulamentação aplicável impôs à sua estruturação. 

O legislador, valendo-se da experiência de sucesso dos CRI em franca ascensão desde 

sua introdução no sistema jurídico brasileiro em 20 de novembro de 1997 por meio da 

promulgação da Lei nº 9.514/97, buscou replicar esse tipo de estrutura para o agronegócio, 

instituindo os CRA. 

Diferentemente dos outros títulos analisados neste capítulo, a emissão dos CRA é de 

competência exclusiva das companhias securitizadoras de direitos creditórios do 

agronegócio, entidades não financeiras que devem necessariamente assumir a forma de 

sociedade por ações e ter seu registro de funcionamento junto à CVM. Seu principal objetivo 

é a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA –  sem prejuízo de também 

poder emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com 

suas atividades85. 

Um ponto bastante importante no que se refere às companhias securitizadoras de 

direitos creditórios do agronegócio e que também demonstra sua inspiração na sua irmã 

do mercado imobiliário é a possibilidade conferida pela Lei nº 9.514/97, aplicável 

subsidiariamente à esses veículos, nos termos do artigo 29 da Lei nº 11.076/04, de 

constituir um patrimônio segregado86 para instituição de regime fiduciário sobre os 

direitos creditórios vinculados à cada uma de suas emissões, de modo que os titulares dos 

títulos ou valores mobiliários a serem por ela emitidos estejam resguardados de qualquer 

                                                 
85 Lei 11.076/04 – “Art. 38. As companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio são 
instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações e terão por finalidade a aquisição 
e securitização desses direitos e a emissão e colocação de Certificados de Recebíveis do Agronegócio no 
mercado financeiro e de capitais.” 
86 Pontes de Miranda ensinava que: “O fim do patrimônio especial é o elemento que lhe traça esfera própria. 
(...) A principal lição que se extrai das características do patrimônio especial, é que, a não ser em casos 
excepcionais, ele não responde por dívidas do patrimônio geral, no caso de um mesmo titular, nem de outros 
patrimônios especiais, nem por dívidas pessoais de seu administrador. É o que Pontes de Miranda chama de 
Princípio da Incolumidade dos Patrimônios Separados.” MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. 
3ª ed. Rio de Janeiro: RT, 1984, tomo V., p. 379. 
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evento negativo sobre o patrimônio próprio dessas companhias ou de outras emissões em 

patrimônios segregados. 

Para Melhim Namen Chalhub, “a constituição de titularidade fiduciária implica 

em separação dos bens ou direitos sobre os quais incide, para que com eles se constitua 

um patrimônio separado, ao qual se dispensa tratamento destacado em relação ao 

patrimônio fiduciário. Trata-se de exceção aos princípios gerais que orientam a formação 

do conceito de patrimônio.”87 

Embora não haja hoje na legislação brasileira uma disciplina sobre o negócio 

fiduciário, a ideia de atribuir um patrimônio segregado às companhias securitizadoras é a 

de permitir que elas atuem sob a confiança (fidúcia) daqueles que adquiriram os papéis de 

sua emissão, oriundos do processo de securitização de recebíveis, dando aos créditos que 

suportam tais emissões destinação específica em benefício dos fiduciantes88.  

Sendo assim, a constituição do patrimônio separado e a instituição do regime 

fiduciário sobre os créditos que o configuram são duas das maiores vantagens do instituto 

da securitização, a ser analisado de forma mais detalhada no capítulo seguinte. 

Do ponto de vista formal, os CRA são títulos de crédito nominativos, de livre 

negociação, representativos de promessa de pagamento em dinheiro que constituem título 

executivo extrajudicial. Para sua perfeita constituição como um título de crédito os seguintes 

requisitos deverão ser lançados em seu contexto: 

 

“I - nome da companhia emitente; II - número de ordem, local e data de 

emissão; III - denominação "Certificado de Recebíveis do Agronegócio"; 

IV - nome do titular; V - valor nominal; VI - data de vencimento ou, se 

emitido para pagamento parcelado, discriminação dos valores e das datas 

de vencimento das diversas parcelas; VII - taxa de juros, fixa ou flutuante, 

admitida a capitalização; VIII - identificação do Termo de Securitização 

de Direitos Creditórios que lhe tenha dado origem.” 

 

                                                 
87 CHALHUB, Melhim Namen. Trust. Rio de Janeiro. Renovar, 2001. p.117. 
88 Nesse sentido, explica Chalhub ser negócio fiduciário o “(...) o negócio jurídico inominado pelo qual uma 
pessoa (fiduciante) transmite a propriedade de uma coisa ou a titularidade de um direito a outra (fiduciário), 
que se obriga a dar-lhe determinada destinação e, cumprido esse encargo, transmitir a coisa ou direito ao 
fiduciante ou a um beneficiário indicado no pacto fiduciário” CHALHUB, Melhim Namen. Negócio 
Fiduciário. p.21. 
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Pode-se notar que os requisitos para emissão do CRA são semelhantes aos aplicáveis 

ao CDCA, sendo que a principal diferença entre os títulos é a necessidade de elaboração de 

um "Termo de Securitização de Direitos Creditórios", documento específico que vincula o 

CRA aos direitos creditórios representativos de seu lastro e permite sua “existência” no plano 

jurídico. O termo de securitização é de emissão exclusiva das companhias securitizadoras de 

direitos creditórios do agronegócio, as quais vinculam os recebíveis que lhe foram 

transferidos, seja por cessão de crédito, endosso ou aquisição de títulos ou valores 

mobiliários à uma série de emissão de CRA. 

Tal documento deverá também observar quatro elementos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 11.076/04, quais sejam (i) identificação do devedor ou devedores dos direitos 

creditórios do agronegócio; (ii) valor nominal e o vencimento de cada recebível a ele 

vinculado; (iii) identificação dos títulos emitidos (emissão, série, etc.) e (iv) indicação de 

outras garantias de resgate dos títulos da série emitida, quando constituídas. 

Assim como ocorre com os demais títulos analisados neste capítulo, os CRA deverão 

ser emitidos sob a forma escritural e ser registrados em sistemas de registro e de liquidação 

financeira de ativos autorizados pelo BACEN, que serão responsáveis pelo controle dos 

negócios dos quais derivarem a transferência de sua titularidade. Além disso, os CRA são 

admitidos para negociação em mercados de balcão e bolsa, exigindo os registros necessários 

perante o sistema de liquidação de operações nos mercados financeiro e de capitais.  

Contudo, como veremos adiante, os CRA se desenvolveram em larga medida nos 

últimos 5 anos e não havia, até 2018, uma regulamentação específica expedida pela CVM 

acerca de sua emissão no mercado de capitais brasileiro, aplicando-se subsidiariamente e na 

medida de sua aplicabilidade o disposto na Instrução nº CVM 414/04, responsável por 

regulamentar o registro de companhia aberta para companhias securitizadoras de créditos 

imobiliários e de oferta pública de distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - 

CRI. Segundo a autarquia, tais operações teriam natureza jurídica semelhante, embora 

vinculados ao financiamento de diferentes atividades89. 

A Instrução CVM 414/04, complementada por decisões da área técnica ou do 

Colegiado da CVM, permitiu a adaptação de seus conceitos às primeiras operações de CRA 

atingindo, em um primeiro momento, a intenção da autarquia quando da publicação do 

                                                 
89 "A CVM entende que os comandos da Instrução CVM nº 414, de 2004, são adequados ao CRA e às 
companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio. Por isso, enquanto não tratar da matéria 
em norma específica, aplicará tais comandos, adaptando-os, no que couber, para acomodar as possíveis 
incompatibilidades entre a regulamentação de CRI e as características dos CRA e seus emissores.". Disponível 
em: <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2008/20081121-1.html>. Acesso em 25 set. 2015. 
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comunicado mencionado no parágrafo anterior. Contudo determinados aspectos das 

estruturas de securitização definidas para os diferentes setores da economia recomendam 

uma regulamentação específica, especialmente pelas particularidades dos negócios jurídicos 

dos quais derivam os direitos creditórios que compõem seu lastro e pela complexidade das 

novas operações que surgem no mercado. 

A nova instrução responsável por regulamentar as ofertas públicas de distribuição de 

certificados de recebíveis do agronegócio e os deveres e obrigações das companhias 

securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio passou em 2017 pelo processo de 

audiência pública e está atualmente sob análise da CVM.  Sua publicação é esperada pelo 

mercado para meados de 201890 e seus detalhes serão analisados no capítulo seguinte, no 

qual  serão tratadas de forma mais profunda as peculiaridades deste título. 

 

5.3.1. Regulamentação aplicável 

 

Desde sua inserção no sistema jurídico brasileiro por meio da entrada em vigor da Lei 

nº 11.076/04 em meados de 2018, as emissões de CRA junto ao mercado de capitais não 

possuíam regulamentação específica elaborada pela CVM, sendo regulamentadas 

subsidiariamente e, na medida do que fosse cabível, pela Instrução CVM 414/04, aplicável 

às emissões de CRI.  

Segundo a autarquia, tais operações teriam natureza jurídica semelhante, embora 

vinculadas ao financiamento de diferentes atividades, conforme se pode verificar pelo trecho 

abaixo, extraído do Comunicado CRA, publicado em 21 de novembro de 2008 pela CVM: 

 

" A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em reunião do Colegiado 

realizada em 18 de novembro de 2008, decidiu comunicar ao mercado que 

utilizará, para a análise de pedidos de registro de ofertas públicas de 

distribuição de Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA e companhias 

securitizadoras emissoras de CRA, a regulamentação aplicável ao registro de 

ofertas e emissores de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI. (...) A 

CVM entende que os comandos da Instrução CVM nº 414, de 2004, são 

adequados ao CRA e às companhias securitizadoras de direitos creditórios do 

agronegócio. Por isso, enquanto não tratar da matéria em norma específica, 

aplicará tais comandos, adaptando-os, no que couber, para acomodar as 

                                                 
90 Edital de Audiência Pública SDM 01/17 
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possíveis incompatibilidades entre a regulamentação de CRI e as 

características dos CRA e seus emissores."91 

 

Durante os primeiros anos dos CRA junto ao mercado de capitais brasileiro, a 

aplicação da Instrução CVM 414/04 cumpriu bem seu papel e permitiu que o mercado 

conhecesse e se adaptasse a esse novo instrumento financeiro. Contudo, após algum tempo, 

questões específicas do agronegócio e divergências setoriais relevantes começaram a gerar 

dificuldades operacionais para a realização dessas operações, incumbindo ao regulador a 

responsabilidade de firmar entendimentos necessários para o amadurecimento técnico do 

mercado frente a essas estruturas e de criar as bases de uma regulamentação específica para 

os CRA.  

As decisões da área técnica e/ou do Colegiado da CVM permitiram a adaptação de 

seus conceitos às primeiras operações do título em comento atingindo, em um primeiro 

momento, a intenção da autarquia quando da publicação do Comunicado CRA de 2008. 

Entre os principais conceitos amplamente debatidos pelo colegiado da CVM ao longo dos 

anos destacam-se (i) a aquisição de novos direitos creditórios do agronegócio pelas 

companhias securitizadoras ao longo da vigência dos CRA, chamada pelo mercado de 

“revolvência” e derivada da ideia de revolving credit da experiência norte americana; (ii) os 

negócios da cadeia agroindustrial passiveis de gerar direitos creditórios vinculáveis a 

operações de securitização; (iii) securitização de direitos creditórios “corporativos”, 

caracterizados como do agronegócio por sua destinação e (iv) as relações intrínsecas ao 

agronegócio celebradas entre terceiros da cadeia agroindustrial e sua possível vinculação. 

Todos esses temas são essenciais para que se possa desenvolver esse mecanismo de 

financiamento privado do agronegócio que se tornou tão popular para o investidor pessoa 

física brasileiro graças a seu benefício fiscal em tempos de alta da taxa básica de juros que 

tornou ativos de renda fixa bastante atrativos. Tais temas serão inclusive melhor detalhados 

nos próximos subcapítulos. 

Cumpre destacar que, em 2018, após quase um ano e meio de discussões nos termos 

da audiência pública SDM 01/17 e da norma proposta, a CVM editou a Instrução CVM nº 

600 responsável por regulamentar as ofertas públicas de CRA no mercado de capitais 

brasileiro, dando melhores contornos ao seu arcabouço regulatório e positivando em seu 

texto o resultado de anos de experiência e decisões do colegiado sobre o tema.  

                                                 
91 Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2008/20081121-1.html>. Acesso em 25 set. 2015. 
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Não há dúvidas de que, mesmo com a recente edição da norma dos CRA na CVM, 

diversas relações jurídicas que se formam no agronegócio ensejarão o surgimento de novas 

discussões acerca do tema, sem contar os pontos ainda em aberto em relação aos CRA que 

o pouco tempo de vigência da Instrução CVM 600 ainda não permite compreender 

completamente e que serão objeto de provocações do mercado junto à autarquia.  

Sendo assim, de um ponto de vista estritamente relacionado à sua caracterização do 

ponto de vista de vinculação agronegócio, hoje os CRA possuem seu regramento pautado na 

Lei nº 11.076/04, Instrução CVM nº 600 e decisões do colegiado da CVM, as quais formam 

um microssistema regulatório de extrema importância para o desenvolvimento de um dos 

setores mais importantes da economia brasileira.  

 

5.3.2. “Revolvência”: vinculação de novos direitos creditórios do agronegócio 

 

Uma peculiar característica do agronegócio, em especial no que se refere às 

commodities, é sua segmentação nas chamadas “safras”. Via de regra, a produção rural 

agrícola se dá em um lapso anual chamado “ano agrícola” ou “ano safra” que, a depender da 

cultura em que se desenvolve, pode iniciar-se em diferentes meses do ano.  

Obviamente, culturas diferentes dependem de condições climáticas e prazos diferentes 

para que atinjam ponto de colheita, o que torna a agricultura bastante dinâmica. Após a 

realização de determinada colheita e enquanto não se inicia o período ideal para o plantio de 

uma nova safra, período este chamado de entressafra, os produtores costumam se valer de 

culturas de ciclo menor, geralmente correspondente ao intervalo para que possa voltar a 

cultivar seu principal produto, de modo que obtenham renda extra em um período no qual a 

terra poderia permanecer sem utilidade. A essa safra intermediária se dá o nome de 

“safrinha”. 

Quando as operações de CRA começaram a ganhar o mercado, os captadores de 

recursos se pautavam estritamente ao disposto na Lei nº 11.076/04. Isso se dava em larga 

medida em razão da ausência de uma norma específica expedida pela CVM acerca das 

emissões de CRA, o que gerava insegurança para que fossem propostas novas estruturas. 

Além disso, de 2008 em diante, a CVM vinha firmando entendimento bastante claro acerca 

da impossibilidade de vinculação de novos créditos de natureza imobiliária aos CRI após 

sua emissão. 

Nesse sentido, apenas emissões de CRA vinculadas a negócios jurídicos subjacentes 

com prazo e valores pré-estabelecidos em perfeita consonância com o vencimento dos CRA 
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eram realizadas. Em uma primeira leitura e considerando o cenário de lacuna regulatória 

para os CRA, poder-se-ia assumir que não haveria espaço para que integrantes da cadeia 

agroindustrial que se valessem de culturas dependentes do conceito de safra ou safrinha 

realizassem emissões de CRA com prazo superior a um ano, limitando o apetite por esse tipo 

de financiamento que gera alto custo de transação. 

Eis que, em 2013, a área técnica da CVM se deparou com o Processo CVM nº RJ-

2013-8860, relativo a uma nova estrutura de emissão de CRA, que contava com o conceito 

de “revolvência”. O estrangeirismo deriva das operações norte-americanas de revolving 

credit receivables securitization, operações estas geralmente vinculadas a recebíveis de curto 

prazo de duração que, de maneira rotativa, se substituem ao longo da vida do título que neles 

se lastreia, cujo prazo de vencimento é de médio a longo prazo, suportando-o até seu 

vencimento92. 

Nota-se, portanto, que a revolvência é sinônimo de rotatividade e aplicável a mercados 

que, por suas características intrínsecas, não operam via de regra com relações geradoras de 

recebíveis de longo prazo, como é o caso de grande parte do agronegócio que opera sob o 

conceito de safras acima exposto.  

Seguindo essa linha, importando para a realidade dos CRA, a área técnica da CVM 

bem definiu a revolvência como o procedimento em que os recebíveis, ou direitos creditórios 

do agronegócio, que possuem prazo de vencimento inferior ao prazo de vencimento dos 

próprios CRA são vinculados à sua emissão utilizados os valores provenientes de seu 

vencimento que deverão ser depositados nas contas integrantes do patrimônio, separado da 

companhia securitizadora de direitos creditórios do agronegócio, para a aquisição e 

                                                 
92 “In the jargon of the securitization industry, the distinction is one of deals backed by "liquidating pools" 
and those backed by "revolving pools." ABS issuers generally securitize long-maturity assets, such as mortgage 
loans and auto loans, as liquidating pools. In contrast, short-maturity assets, such as credit card receivables 
and trade receivables, are securitized as revolving pools. Liquidating pools simply amortize. Revolving pools 
receive replenishment as new assets replace old ones that have been repaid or that have defaulted.” 
FURLETTI. Mark. An overview of credit card asset-backed securities. Payment cards center discussion paper. 
Federal Reserve Bank of Philadelphia. Dezembro. 2002. p. 2. Disponível em: https://philadelphiafed.org/-
/media/consumer-finance-institute/payment-cards-
center/events/workshops/2002/CreditCardSecuritization_012002.pdf. Acesso em 30 abr. 2018. Tradução livre: 
“No jargão da indústria da securitização, há distinção nas ofertas lastreadas em “grupos de liquidação” e 
aquelas lastreadas em “grupos rotativos”. Os emissores de ABS geralmente securitizam ativos de longo prazo, 
tais como empréstimos hipotecários e empréstimos para veículos, como grupos liquidantes. Em contrapartida, 
os ativos com vencimento mais curto, como recebíveis de cartão de crédito e recebíveis comerciais, são 
securitizados em grupos rotativos. Os grupos de liquidação simplesmente são amortizados. Os grupos rotativos 
são reabastecidos à medida que novos ativos substituem os antigos que foram amortizados ou inadimplidos.” 
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vinculação de novos direitos creditórios à mesma série de CRA ainda não vencida em razão 

de seu prazo maior93.  

Para melhor esclarecer o conceito, imaginemos uma operação de CRA de 3 anos cujos 

créditos a ela vinculadas, embora tenham valor para suportar sua emissão, vencem 

anualmente. Ao não se admitir a revolvência, estar-se-ia obrigando que essas operações 

fossem limitadas a esses prazos para que não nascessem fadadas a um evento de amortização 

extraordinária, frustrando a expectativa de remuneração daqueles que investiram nesses 

títulos contando com a apuração dos juros durante todo o período inicialmente estimado. Por 

essa razão, o conceito de revolvência permitiria que a cada vencimento anual os recursos 

que fossem depositados na conta vinculada ao patrimônio segregado atrelado à emissão dos 

CRA fossem utilizados para a aquisição de direitos creditórios do agronegócio em valor 

suficiente para suportar a emissão, gerados em relação a próxima safra e assim 

sucessivamente até o vencimento dos CRA.  

Em análise a essa questão no âmbito do Processo CVM n.º RJ 2013/8860, Otávio 

Yazbek94 não apenas concordou com o posicionamento da área técnica da autarquia, mas 

também defendeu que os instrumentos que são fruto do processo de securitização possuem 

uma dinâmica mais complexa do que os títulos de crédito tradicionais dado que, por sua 

natureza de certa forma sintética, não são pautados em apenas uma relação creditícia, mas 

em um conjunto de relações. Nesse ponto cumpre ressaltar uma questão já analisada neste 

trabalho que é a questão do enquadramento da securitização como um negócio jurídico 

complexo, fruto de uma cadeia de negócios subjacentes que lhe dão suporte fático e jurídico. 

                                                 
93 “Vale esclarecer que o conceito de revolvência aqui mencionado é aquele em que os direitos creditórios 
do agronegócio originalmente vinculados a uma série de CRA vencem em data anterior à do vencimento dos 
próprios CRA, gerando fluxo financeiro que será contabilizado no patrimônio apartado da determinada série 
de CRA e servirá, no todo ou em parte, para aquisição de novos direitos creditórios do agronegócio, mediante 
critérios já devidamente especificados no Termo de Securitização, em montante suficiente para cobrir as 
obrigações de pagamento oriundas dos CRA, até o seu vencimento, sendo certo que: (i) a parcela do fluxo 
eventualmente não utilizada para a aquisição dos novos direitos creditórios servirá para remunerar os 
investidores em evento de amortização extraordinária dos CRA; e (ii) com a aquisição dos novos direitos 
creditórios, o Termo de Securitização será aditado, a fim de formalizar a nova composição do lastro dos CRA. 
  DA SILVA. Ricardo Maia. DE OLIVEIRA. Reginaldo Pereira. Memorando nº 51/2015-CVM/SRE/GER-1., 
de 25 de outubro de 2013. p. 1. Disponível em: 
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0010/8782-2.pdf. 
94 No próprio voto, o professor Otavio Yazbek define títulos sintéticos como aqueles que “(i) resultam da 
combinação de mais de um instrumento e (ii) mimetizam o resultado de um outro instrumento. O que quero 
destacar neste ponto é que eles não representam a securitização de uma única relação creditícia, mas sim de 
diversas relações que podem, inclusive, ter perfis distintos, assim se dando origem a um instrumento com 
características próprias.”. YAZBEK. Otavio. Declaração de voto em 26 de novembro de 2013 no âmbito do 
Processo CVM n.º RJ 2013/8860. (Reg. Col. n.º 8782/2013). Disponível em: 
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0010/8782-1.pdf. Acesso em 1º mai. 2018. 
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Com isso o procedimento de revolvência passou a ser adotado para as CRA desde a 

decisão em comento, proferida ao final de 2013. Tal conceito é hoje inclusive replicado no 

artigo 7º da Instrução CVM 600, dispositivo que permite a revolvência nas “situações em 

que o ciclo de plantação, desenvolvimento, colheita e comercialização dos produtos e 

insumos agropecuários vinculados ao CRA não permita que, na sua emissão, sejam 

vinculados direitos creditórios com prazos compatíveis ao vencimento do certificado”. 

Contudo, para que seja permitida a revolvência, deverão ser observados determinados 

requisitos operacionais estabelecidos pela CVM tais como a identificação do devedor, 

critérios pré-determinados e prazos para aquisição dos novos direitos creditórios, limitação 

de público-alvo para operações com essa característica, dentre outros. 

Esses requisitos são de suma importância para que se assegure a lisura do 

procedimento de revolvência e sua perfeita adequação aos fundamentos por trás da Lei nº 

11.076/04, em linha com o entendimento proferido pelo colegiado da CVM.  

Por fim vale destacar que a permissão pela CVM da possibilidade de revolvência dos 

direitos creditórios do agronegócio permitiu o acesso a esse mecanismo de financiamento 

privado via mercado de capitais para diversos integrantes do setor agroindustrial que, em 

razão da peculiaridade temporal dos recebíveis gerados em seus modelos de seus negócios, 

eram naturalmente impedidos de realizar esse tipo de operação. 

 

5.3.3. Direitos Creditórios do Agronegócio  

 

5.3.3.1 Lastros por origem x destinação de recursos 

 

Ao instituir a os novos títulos do agronegócio, o legislador, diferentemente do que foi 

feito em 1997 com a Lei nº 9.514/97 e os títulos imobiliários, buscou definir no texto legal 

o que seria direito creditório do agronegócio para fins de vinculação aos CRA, ao CDCA e 

à LCA.  

 

“§ 1º Os títulos de crédito de que trata este artigo são vinculados a direitos 

creditórios originários de negócios realizados entre produtores rurais, ou suas 

cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos, 

relacionados com a produção, a comercialização, o beneficiamento ou a 

industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e 

implementos utilizados na atividade agropecuária.” 
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Nota-se que a redação acima traz critérios para apuração de quais relações poderiam 

ser travadas de modo a originar um direito creditório do agronegócio. Do ponto de vista 

subjetivo, o legislador estabeleceu que tais recebíveis deveriam decorrer de negócios 

realizados entre produtores rurais ou suas cooperativas e terceiros. Em seu texto ainda 

buscou esclarecer que tais relações não estariam restritas aos negócios principais desses 

sujeitos, esclarecendo que se incluem nesse rol de geração de recebíveis os financiamentos 

ou empréstimos entre eles celebrados. 

A lei ainda estabeleceu critérios relacionados às atividades e objetos dessas relações 

jurídicas, devendo ser eles relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento 

ou a industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos 

utilizados na atividade agropecuária. 

O esforço do legislador em buscar uma definição para os direitos creditórios do 

agronegócio foi bastante frutífera e permitiu, sem dúvida, que o acesso a esse tipo de 

financiamento se desse inicialmente sem grandes questionamentos sobre aqueles que 

obviamente poderiam dele se valer. Contudo, com o passar do tempo, novas interpretações 

sobre o tema passaram a surgir e, embora a redação do artigo seja de certa forma um 

delimitador, seu caráter genérico e não taxativo se tornou um diferencial frente ao que 

ocorreu no mercado imobiliário com a Lei nº 9.514/97 (cuja redação foi bastante restrita 

quanto aos créditos imobiliários), permitindo ao agronegócio que fossem construídas teorias 

para acomodar as novas estruturar financeiras que surgiam. 

Nesse diapasão surge em 2016, perante à CVM, uma das maiores discussões 

envolvendo os títulos do agronegócio no âmbito do pedido de registro de uma oferta pública 

de emissão de CRA no mercado de capitais brasileiro cujo fluxo financeiro, atrelado ao valor 

mobiliário, consistiria em uma dívida de emissão de uma rede de restaurantes fast food cujos 

recursos captados seriam destinados exclusivamente à aquisição de carne in natura junto a 

determinados produtores rurais.  

Até então as operações de CRA contavam sempre com o fluxo financeiro devido por 

um produtor rural ou suas cooperativas, não havendo dúvidas de que aqueles que 

adquirissem os CRA correriam o risco do agronegócio em seu investimento. A essas 

operações o mercado deu o apelido de CRA com “lastro por origem”, ou seja, cujo fluxo 

devido ao investidor seja originado e devido por produtores rurais ou suas cooperativas.  

Seguindo em frente, no caso em questão o investidor correria o risco de um agente a 

princípio distante da cadeia produtiva do agronegócio, o que trouxe à CVM o receio de uma 

eventual má utilização dos CRA. O receio se justificou em razão de potenciais impactos 
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tributários negativos decorrentes da ampla utilização de um valor mobiliário com benefício 

fiscal por um agente que não se tinha clareza quanto à legitimidade de valer-se desse tipo de 

instrumento financeiro. 

A PFE-CVM na época, em análise ao tema, sustentou que, por se tratar 

subsidiariamente de uma questão fiscal, a interpretação de tal dispositivo legal deveria se 

dar em caráter restritivo, consoante o disposto no artigo 111 do CTN95. Inclusive, cumpre 

destacar que os tribunais já aplicam esse entendimento há tempos96, conforme destacado em 

ementa abaixo na qual o STJ ratifica seu entendimento a esse respeito: 

De qualquer forma, antes de qualquer discussão sobre os possíveis impactos 

tributários, as questões materiais acerca da intenção do legislador ao instituir os títulos do 

agronegócio devem, mais uma vez, ser lembradas e aprofundadas. Como já destacamos 

algumas vezes neste trabalho, a Lei nº 11.076/04 surgiu em um contexto de promoção do 

desenvolvimento de uma rede de negócios carente de fontes privadas de financiamento, 

conforme podemos verificar nos trechos selecionados da exposição de motivos da Lei nº 

11.076/04 abaixo, transcritos para melhor referência: 

 

“A evolução dos custos de produção, a utilização de tecnologias avançadas e 

a incorporação de novas áreas ao processo produtivo, agravadas pela 

estagnação das principais fontes de recursos que irrigam o Sistema Nacional 

de Crédito Rural (SNCR), têm contribuído para que o momento de crédito 

disponibilizado por aquele Sistema, em cada ano-safra, não acompanhe a 

evolução da demanda por crédito vinda dos produtores rurais e de suas 

cooperativas. (...) Assim, as inovações que ora propomos têm por objetivo 

                                                 
95 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:  I - suspensão ou exclusão do 
crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 
96 “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRACAO 
SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). 
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE INSUMO. BENS E SERVIÇOS EMPREGADOS OU 
UTILIZADOS DIRETAMENTE NO PROCESSO PRODUTIVO. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO 
EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111 DO CTN. 1. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido está 
em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o critério para a obtenção 
do creditamento é que os bens e serviços empregados sejam utilizados diretamente sobre o produto em 
fabricação. 2. Nota-se, a partir das decisões administrativas transcritas pela recorrente que, ao contrário do 
alegado no recurso, o entendimento da Administração não destoa da orientação adotada por esta Corte 
Superior, de que não se admite interpretação extensiva do conceito de insumo nos casos de concessão de 
benefício fiscal (art. 111 do CTN). Precedentes: REsp 1446354/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 
Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 10/09/2014; AgRg no RMS 37.671/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013; REsp 1380915/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Segunda Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013; REsp 1020991/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 
Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 14/05/2013. 3. Agravo Regimental não provido.” (grifos do 
autor 
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instituir três novos títulos de crédito para o segmento do agronegócio 

brasileiro, com a finalidade de viabilizar o aporte de recursos do mercado de 

capitais, em especial dos fundos de investimento. (...) Tratam-se de títulos de 

crédito nominativos de livre negociação representativos de promessa de 

pagamento em dinheiro e que terão como lastro direitos creditórios originários 

de negócios realizados entre produtores rurais e suas cooperativas e agentes 

da cadeia produtiva do agronegócio, podendo ser negociados em Bolsa de 

Valores e de Mercadorias e Futuros e em mercados de balcão organizados 

autorizados a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários.” (grifos do 

autor)97. 

 

Destaca-se do trecho acima a utilização em diversos momentos pelo legislador de 

expressões que denotam um universo além da estrita definição de produção rural, tais como 

“novas áreas do processo produtivo”, “segmento do agronegócio brasileiro” e, 

especialmente, a utilização da ideia de “cadeia produtiva do agronegócio” ao mencionar os 

direitos creditórios a serem vinculados aos novos títulos.  

Aproveitando a expressão acima, vale mencionar que o dicionário Michaelis traz três 

importantes definições para a palavra “cadeia” que contribuem para este estudo, quais sejam: 

“(i) sucessão de fatos, acontecimentos ou pessoas dispostos em sequência linear; sequência; 

(ii) série ininterrupta de coisas, fatos ou objetos semelhantes; continuidade, encadeamento, 

sucessão e (iii) série de eventos semelhantes em que cada um produz os agentes necessários 

ao desenvolvimento do evento seguinte”.  

A ideia de sucessão de eventos formando uma ideia de continuidade ou sucessão 

retrata perfeitamente o agronegócio e nada melhor para exemplificar esse entendimento do 

que a ideia da segmentação do processo produtivo em estágios, vulgarmente apelidada de 

“antes, dentro e depois da porteira”. Os negócios antes da porteira contemplam a produção 

de insumos necessários à atividade agropecuária e as relações advindas de sua produção e 

comercialização junto aos produtores rurais. Já a produção rural de fato ocorre dentro da 

chamada porteira, onde há o preparo e a produção para comercialização. Após a porteira (ou 

fora dela), estão contempladas as mais diversas atividades empresárias que em larga medida 

buscam prover o processamento e distribuição desses produtos junto a seus consumidores 

finais. 

                                                 
97 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160830/0291__SRE.pdf. 
Acesso em 12.05.2018 
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Logo, a ideia de cadeia produtiva do agronegócio contempla uma série de atividades 

transformadoras conectadas, porém individualizáveis e necessárias à viabilização de um 

setor único e com diversas peculiaridades. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Otávio Yazbek e Renato Buranello contribuíram e 

muito para que essa discussão evoluísse por meio de um parecer fornecido à CVM em meio 

à discussão acerca do lastro devido por uma rede de fast food. No âmbito do referido parecer, 

sustentaram a fundo as atividades que integrariam o chamado “Sistema Agroindustrial”98 

visando demonstrar sua amplitude, trazendo duas propostas óticas para o tema, 

subdividindo-o em caráter objetivo e subjetivo. 

Do ponto de vista objetivo, a redação do §1º do artigo 23 da Lei 11.076/04 deveria 

atuar como uma espécie de guia exemplificativo de um conjunto sistemático de atividades 

que integram a cadeia agroindustrial, não se restringindo apenas aos negócios realizados por 

pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvam atividades primárias ou derivadas da pesca ou 

silvicultura como uma leitura pautada em uma interpretação mais restritiva nos poderia levar 

a crer99. 

Do ponto de vista subjetivo, uma empresa de food service, embora atue na ponta 

consumidora realizando a comercialização de produtos agroindustriais, também desempenha 

atividades “por trás do balcão”, onde ocorre o beneficiamento e a industrialização100 de 

produtos de natureza agropecuária, o que demonstraria que o originador dos direitos 

creditórios do agronegócio da operação em análise estaria de forma inequívoca inserido no 

sistema agroindustrial. 

                                                 
98 “Nesse sentido, o "Sistema Agroindustrial" envolve, de forma genérica, as seguintes funções: "- suprimentos 
à produção agropecuária; - produção agropecuária propriamente dita; transformação; - acondicionamento; 
- armazenamento; - distribuição; - consumo; - serviços complementares (publicidade, bolsas de mercadorias, 
políticas públicas etc.)". YAZBEK. Otávio. BURANELLO. Renato. Parecer apresentado no âmbito do 
Processo CVM nº RJ-19957.001669/2016-13, disponível no Memorando nº 61/2016-CVM-/SER/GER-1, de 
29 de junho de 2016. p. 33 e 34. Disponível em: 
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160830/0291__SRE.pdf. Acesso em 
12.05.2018 
99 “Nesse aspecto, parece-nos que a melhor interpretação das normas, princípios e conceitos que permeiam 
as relações jurídicas havidas no âmbito do sistema agroindustrial remete a um conjunto sistemático de 
atividades e agentes que englobam os segmentos "antes, dentro e depois da porteira", criando-se assim uma 
dinâmica moderna, eficaz e desenvolvimentista do setor. De fato, a inteligência do §1º do artigo 23 da Lei nº 
11.076/04 parece ter buscado exemplificar, ainda que com certa imprecisão técnica, todo esse conjunto 
sistemático de atividades.” op. cit. p. 35 
100 Nos termos do artigo 4º do Decreto 7.212, de 15 de junho de 2010, que regulamenta a cobrança, 
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, industrialização 
consiste em uma “operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a 
finalidade do produto, ou aperfeiçoe para o consumo (...)” 
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Além dos aspectos objetivo e subjetivo acima destacados, os pareceristas 

argumentaram que a dívida do caso base teria destinação de recursos específica em relação 

ao contrato com o produtor rural, demonstrando sua utilização inequívoca em benefício do 

setor, promovendo aquele que é o principal fator que motivou a Lei nº 11.076/04 já descrito 

diversas outras vezes nesta dissertação, qual seja: a promoção do financiamento privado ao 

agronegócio.  

A despeito de todo o contraditório que foi apresentado e bem fundamentado pela área 

técnica da CVM, foquemos neste trabalho na questão teórica e no entendimento final da 

autarquia, com o qual concordamos, por meio do qual o então presidente da CVM, Sr 

Leonardo Pereira, em linha com os argumentos acima apresentados, defendeu que a lei não 

restringiu os negócios passíveis de configuração como direitos creditórios do agronegócio 

àqueles onde o produtor rural é necessariamente o devedor, mas sim aos “negócios 

realizados entre produtores rurais ou suas cooperativas e terceiros”.  

Nesse sentido, em situações onde não haja clareza suficiente sobre o enquadramento 

do lastro dos CRA por haver um terceiro não obviamente ligado ao agronegócio, verifica-se 

a importância da existência de uma relação jurídica entre os sujeitos elencados no parágrafo 

anterior e de sua vinculação a um negócio subjacente e preexistente inserido no contexto do 

agronegócio, no qual os recursos deverão ser necessária e comprovadamente destinados ao 

fomento do setor. 

A CVM, seguindo o entendimento do Sr. Leonardo Pereira, estabeleceu um grande 

marco regulatório para o agronegócio brasileiro, eliminando uma camada de insegurança 

jurídica que impedia a captação de recursos privados para o desenvolvimento de 

determinados negócios inseridos na cadeia agroindustrial.  

Cumpre destacar que, após firmado esse entendimento pela autarquia, diversas 

operações e bilhões de reais foram captados junto ao mercado de capitais por meio de 

operações cujo lastro, em complemento àqueles chamados “Direitos Creditórios por 

Origem”, foram apelidados de “Direitos Creditórios por Destinação de Recursos”, o que 

significa que o que qualifica esses recebíveis como passíveis de vinculação a um título 

desenhado para o fomento do setor não é a qualidade “agro” daquele que realiza os 

pagamentos, mas a efetiva vinculação dessa captação de recursos por um terceiro a um 

negócio benéfico, comprovado e preexistente realizado com um produtor rural ou suas 

cooperativas. 

Sendo assim, hoje, com base na Instrução CVM nº 600, são admitidos como negócios 

geradores de direitos creditórios passíveis de vinculação a emissões de CRA aqueles cujo: 
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(i) direito de crédito em que o devedor ou credor original seja produtor rural (pessoa física 

ou jurídica) ou cooperativa, independentemente da destinação de recursos; (ii) direito de 

crédito decorrente de dívida corporativa vinculada à relação comercial entre o devedor e 

produtor rural ou cooperativa, como o analisado neste subcapítulo; (iii) direito de crédito 

decorrente de dívida contraída pelo próprio produtor rural ou cooperativa ou (iv) direito de 

crédito derivado de negócios entre distribuidores e terceiros, desde que haja a prévia 

comprovação de que a comercialização seja realizada para produtores rurais, conforme 

veremos no subcapítulo a seguir. 

 

5.3.3.2 Negócios “antes da porteira” e o desafio jurídico da relação 

terceiro x terceiro 

 

O direito comercial acompanha a evolução do mercado e deve, assim, fornecer regras 

que evitem que suas práticas causem efeitos negativos ou contrários aos preceitos 

fundamentais da vida em sociedade. Essa premissa é fundamental para garantir a evolução. 

Nesse sentido, mesmo após o reconhecimento pela CVM da possibilidade de emissão 

de CRA vinculados a créditos devidos por terceiros destinados a financiar suas relações com 

produtores rurais ou suas cooperativas, o mercado seguiu a testar e evoluir, e outros 

participantes da intensa rede de relações que integra o agronegócio demonstraram interesse 

em valer-se desse tipo de estrutura.  

Em 2017, a CVM enfrentou uma outra importante questão sobre os negócios passíveis 

de enquadramento como direitos creditórios do agronegócio à luz da redação do §1º do artigo 

23 da Lei nº 11.076/04. No caso em questão, uma determinada produtora de defensivos 

agrícolas submeteu à autarquia uma estrutura de securitização visando o financiamento de 

um modelo de negócio bastante comum no agronegócio brasileiro. 

Considerando o tamanho do país e a demanda “antes da porteira” por insumos e 

defensivos agrícolas, as empresas do ramo costumam valer-se de distribuidores parceiros 

para realização da interface junto a pequenos produtores rurais que não têm condições ou 

demandam volume suficiente para uma negociação direta junto a essas empresas, o que 

proporciona maior eficiência e dinamicidade em seu processo de venda. 

O processo se assemelha em alguma medida ao processo de “Vendor”, uma 

modalidade de crédito que permite a fornecedores financiar a venda de seus produtos aos 

seus clientes, valendo-se do apoio de instituições financeiras. Nessas operações, o 

fornecedor atua como um verdadeiro patrocinador (sponsor) de seus clientes, que não teriam 



86 
 

 

acesso a esse financiamento junto aos bancos, assumindo o risco por eles e recebendo em 

contrapartida o pagamento à vista, enquanto as parcelas do financiamento são arcadas por 

seus clientes. 

Na operação em questão, o paralelo à instituição financeira no Vendor seria o público 

investidor no mercado de capitais, que financiaria o distribuidor, enquanto seus revendedores 

seriam os responsáveis pelo fluxo financeiro diferido a repagar os investidores. Nesse 

sentido, para introduzir a discussão jurídica acerca do enquadramento ou não desses 

recebíveis como direitos creditórios do agronegócio, a estrutura proposta foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os direitos creditórios do agronegócio consistiriam em recebíveis decorrentes de 

títulos de crédito de emissão de produtores rurais ou distribuidores, emitidos em volume 

financeiro compatível com a quantidade de produtos a serem adquiridos junto à empresa 

agroquímica. Tais títulos seriam emitidos em favor de determinada sociedade que realizaria 

a cessão de crédito em favor da companhia securitizadora para posterior vinculação à 

emissão de CRA.  

Os valores captados junto aos investidores com a integralização dos CRA, como vimos 

acima no paralelo às operações de “Vendor”, seriam repassados diretamente à produtora de 

defensivos agrícolas, adiantando os valores que seriam recebidos regularmente em uma 

venda de insumos a prazo para os distribuidores e grandes produtores rurais, devendo estes 

últimos honrar as prestações a prazo desse financiamento em face da companhia 

securitizadora na qualidade de cessionária dos direitos creditórios do agronegócio que, por 

sua vez, faria os pagamentos a título de juros e amortização dos CRA aos investidores. 

Ao analisar os documentos da operação para a realização de seu processo de registro 

junto à CVM, a área técnica da autarquia demonstrou desconforto quanto ao fato de que 
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parte dos títulos de crédito que confeririam lastro aos CRA derivariam de títulos de crédito 

de emissão de distribuidores, sem destinação de recursos atrelada a contratos preexistentes 

junto aos pequenos produtores rurais a exemplo do conceito analisado no subcapítulo 

anterior ao falarmos dos “lastros por sua destinação” e, por essa razão, tais títulos não 

poderiam ser considerados “direitos creditórios originários de negócios realizados entre 

produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros”, conforme previsto no § 1º do art. 23 da 

Lei nº 11.076/04. 

Tal entendimento deriva do conceito do artigo 37 da Lei nº 11.076/04, que estabelece 

a necessidade de que sejam identificados no termo de securitização os direitos creditórios 

que lhe deram origem. Nesse tipo de estrutura envolvendo distribuidores, o fato de que as 

compras de insumos por pequenos produtores rurais ocorre, em regra, na medida de suas 

necessidades e não no âmbito de um contrato de fornecimento com uma estimativa de 

volume mínimo durante determinado período, foi fator preponderante para que a área técnica 

da autarquia entendesse que essa parte da estrutura de securitização proposta não pudesse 

prevalecer, uma vez que distribuidores de defensivos agrícolas, por si só, não seriam 

enquadráveis como produtores rurais. 

Cumpre argumentar que, nesse caso específico, os produtos comercializados pelos 

distribuidores envolvidos na operação financeira em questão tratariam exclusivamente de 

defensivos agrícolas e sementes cuja utilização e volume apenas somente pode se dar por 

produtores rurais e suas cooperativas, nos termos do artigo 2º, inciso I e 7º da Lei nº 7.802/89, 

abaixo transcritos: 

 

“Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: I - agrotóxicos e afins: a) os 

produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 

ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de 

produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou 

implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, 

hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da 

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados 

nocivos; (...)  

(...) 

Art. 7 Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, 

os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos 

em português, que contenham, entre outros, os seguintes dados: (...) II - 

instruções para utilização, que compreendam: a) a data de fabricação e de 

vencimento; b) o intervalo de segurança, assim entendido o tempo que deverá 
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transcorrer entre a aplicação e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou 

plantação, e a semeadura ou plantação do cultivo seguinte, conforme o caso;” 

 

Na mesma linha, o artigo 66 do Decreto nº 4.074, responsável por regulamentar o 

disposto na Lei nº 7.802/89, reiteraria a ideia de que tais produtos não poderiam ter 

destinação outra que não o agronegócio: 

 

“Art. 66.  A receita, específica para cada cultura ou problema, deverá conter, 

necessariamente: I - nome do usuário, da propriedade e sua localização;(...) 

IV - recomendação técnica com as seguintes informações: (...) (b) cultura e 

áreas onde serão aplicados; (...)” 

 

Pautados no disposto nos normativos acima mencionados, os recorrentes no âmbito do 

processo de registro da oferta em questão alegaram não haver como se questionar a 

destinação de recursos em favor de produtores rurais ou suas cooperativas dado que, por 

definição legal, os produtos revendidos pelos distribuidores não poderiam ser objeto de 

transação com outras pessoas ou sociedades que não se enquadrassem como tal. Além disso, 

alegaram os recorrentes que a estrutura em questão também contaria a comprovação de 

destinação dos recursos via notas fiscais ao agente fiduciário dos CRA, o que estaria em 

linha com a argumentação da autarquia de verificação de benefício final ao agronegócio 

quando analisou os “lastros por destinação”. 

Contudo, pautando-se na ausência de uma relação jurídica formalizada junto aos 

produtores, garantindo volume e prazo de entrega de produtos rurais suficientes para suportar 

a emissão, a CVM entendeu que esse cenário colocaria o investidor e o próprio regulador 

diante de uma situação de incerteza quanto à realização dessas relações, dado que não há 

como garantir esse tipo de demanda. 

Nesse sentido, ao concluir a análise do pleito, o colegiado entendeu, por maioria, que 

tais títulos de crédito poderiam sim ser vinculados à emissão dos CRA caso a eles fossem 

atrelados contratos ou títulos de crédito de emissão de produtores rurais de modo a 

evidenciar uma relação jurídica formalizada e preexistente entre os agentes elencados no §1º 

do artigo 23 da Lei nº11.076/04101. Ainda a colenda afirmou que, caso tais requisitos fossem 

                                                 
101 “Nada obstante, divergindo da posição da SRE, o Colegiado, por maioria, entendeu que, uma vez 
formalizados os negócios jurídicos previamente à emissão dos CRA, seja por meio de contratos seja por meio 
da emissão de títulos de crédito pelos produtores rurais, a Oferta poderia ser realizada sem que fosse 
necessário (i) submeter os respectivos instrumentos à CVM e (ii) identificar todos os produtores rurais ou suas 
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cumpridos, não haveria sequer a necessidade de abrir informações sobre os produtores rurais 

ou envio dos contratos ou títulos à autarquia, cabendo à emissora a verificação da higidez 

dos negócios jurídicos subjacentes a serem vinculados aos CRA de sua emissão. 

Dessa forma o pleito foi indeferido pelo colegiado da autarquia dado que, no caso em 

questão, não foram apresentadas comprovações formais de tais relações jurídicas 

preexistente. Referido entendimento foi inclusive replicado na recém editada Instrução CVM 

600 que dispõe sobre os CRA102.   

No entanto destaca-se que o Diretor Henrique Machado divergiu dos demais em seu 

voto no caso em questão, defendendo que o custo de observância da autarquia em casos 

como esse, onde o setor é claramente beneficiado, poderia inviabilizar o acesso de pequenos 

e médios produtores rurais ao mercado de capitais via emissão de CRA. Tal entendimento 

se pautou inclusive nos trechos acima evidenciados da Lei nº 7.802/89 e do Decreto 

4.074/02, destacando por fim que os distribuidores são essenciais para viabilizar o elo de 

atividades econômicas que sustentam a produção agrícola no país. 

Parece-nos acertado o entendimento do diretor Henrique Machado uma vez que, 

embora prima facie os distribuidores não sejam de fato produtores rurais ou cooperativas, 

evidenciando o que seria entendido como uma relação “terceiro x terceiro” para fins da Lei 

nº 11.076/04, seus negócios são um elo de ligação de suma importância para o fomento da 

atividade agrícola e seu contato com as novas tecnologias necessárias para o 

desenvolvimento de suas culturas. Ao impedir o acesso dessas figuras, ainda que 

indiretamente e via sponsors, como no caso em tela, a recursos mais baratos via 

                                                 
cooperativas nos documentos da Oferta. De acordo com a posição majoritária do Colegiado, tais exigências 
introduziriam custos desnecessários na Oferta, uma vez que a verificabilidade da integridade dos lastros dos 
CRA poderia ser assegurada por meios menos onerosos. Nessa direção, o disposto no art. 23, § 1º, da Lei nº 
11.076, de 2004, restaria atendido caso a Oferta fosse de tal modo estruturada que os instrumentos contratuais 
ou títulos de crédito emitidos pelos produtores rurais acompanhassem os títulos de créditos emitidos pelos 
distribuidores a que estejam vinculados. Dessa forma, caberia à Emissora verificar, com base na 
documentação recebida, a higidez e a completude do lastro previamente à emissão do respectivo CRA. Tais 
documentos também deveriam ser mantidos custodiados junto à Instituição Custodiante de modo a permitir a 
verificação da regularidade do lastro pela CVM, no curso das suas rotinas de supervisão ou quando entender 
apropriado.” Recurso contra decisão da SRE – Registro de oferta pública de distribuição de certificados de 
recebíveis do agronegócio – Vert Companhia Securitizadora e outro - Proc. SEI 19957.006751/2017-15. 
Disponível em: http://www.cvm.gov.br/decisoes/2017/20171121_R1.html. Acesso em 1º mai. 2018. 
 
102 “Art. 3º  O CRA deve ser vinculado a direitos creditórios originários de negócios realizados entre produtores 
rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos, relacionados com a 
produção, a comercialização, o beneficiamento ou a industrialização de: (...) § 5º Também são aceitos como 
lastro de CRA os direitos creditórios de negócios realizados entre distribuidores e terceiros, desde que estejam 
explicitamente vinculados, por meio de instrumentos contratuais ou de títulos de crédito, a vendas do 
distribuidor aos produtores rurais, cabendo à companhia securitizadora comprová-los anteriormente à 
emissão do CRA.” 
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financiamento privado junto ao mercado de capitais, estaríamos fechando uma das portas 

mais desejadas quando da elaboração da Lei nº 11.076/04. 

As operações de emissão de CRA no Brasil têm beneficiado grandes nomes do setor 

agroindustrial que têm capacidade de se estruturar, contratar os assessores necessários e fazer 

esse tipo de operação com elevados custos de transação acontecer. Ao elevar esses custos 

com uma restrição formal, onde deveria prevalecer a realidade das estruturas negociais do 

agronegócio brasileiro, cria-se um desincentivo à busca por este que é um dos títulos de 

maior sucesso da lei que veio para inovar o financiamento privado do setor. 

Contudo, ainda que o pedido de registro da oferta pública de CRA em questão tenha 

sido indeferido pela autarquia, há de se enaltecer o trabalho que foi realizado pela CVM nos 

últimos anos, cooperando com os agentes de mercado em um cenário de constante interação 

com as propostas trazidas e não se negando a enfrentá-las sempre que provocada para tanto, 

proferindo decisões de qualidade e que culminaram em um amadurecimento técnico sobre 

as peculiaridades do agronegócio, o que permitiu a publicação do Edital de Audiência 

Pública SDM 01/17 para discussão acerca de uma norma específica da CVM para 

regulamentar as ofertas públicas de emissão de CRA no mercado de capitais local, as quais 

ser analisadas no capítulo seguinte. 

 

 

5.3.4. Tratamento tributário e benefício fiscal 

 

A cultura de investimento em geral no Brasil é pouco difundida, infelizmente. De 2013 

a 2017 o apetite por instrumentos de renda fixa aumentou muito em razão da elevação da 

taxa básica de juros para o mesmo período. Como a Taxa DI, utilizada em larga escala como 

índice de remuneração desses títulos, acompanha de perto a variação da SELIC, tal cenário 

econômico permitiu que títulos e valores mobiliários de “baixo” risco de inadimplemento 

rendessem a seus investidores valores bastante atrativos e incentivasse seu acesso ao 

mercado de capitais, conforme é possível verificar na tabela abaixo: 

 

Gráfico 7 – Evolução Percentual da Taxa SELIC x Média DI 103 

                                                 
103 Dados obtidos por meio de análise das séries históricas disponibilizadas no website do Banco Central do 
Brasil e da B3 – Segmento CETIP UTVM, respectivamente. Disponível em: (i) 
http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/web_v04_10_03_consulta.asp; e (ii) 
https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp, respectivamente. 
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*Dados trabalhados pelo autor 

 

Ainda que esse cenário fosse promissor, uma parcela muito pequena dos poupadores 

se arriscava a conhecer algo diferente da poupança. Segundo a revista Exame, em editorial 

publicado por Angelo Pavini em 10 de novembro de 2017, apenas 24% da população 

economicamente ativa afirma fazer algum tipo de aplicação financeira 104. No que se refere 

aos investimentos em ações esses números são ainda menores, chegando apenas a cerca de 

500 mil investidores no Brasil, frente a um universo de mais de 20 milhões de contribuintes 

declarantes de imposto sobre a renda105. 

Considerando esse cenário, uma das maneiras de se incentivar a popularização dessa 

cultura ou a atração do investimento em torno de determinados setores da economia ou 

instrumentos financeiros é a instituição de benefícios fiscais para aqueles que neles 

investirem. Assim como foi feito para os títulos voltados ao financiamento do setor 

imobiliário o legislador conferiu tratamento diferenciado aos investidores que aplicassem 

seus recursos em determinados títulos do agronegócio, como é o caso dos títulos do 

agronegócio em geral. 

Para tanto, embora uma análise tributária aprofundada não seja a temática deste 

trabalho, vale elencar abaixo em linhas gerais os principais aspectos fiscais em torno das 

operações de securitização envolvendo os CRA. 

                                                 
104 PAVINI. Angelo. Maioria dos brasileiros não conhece nenhum investimento. Revista Exame. Abril. 17 de 
novembro de 2017. Disponível em: https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/maioria-dos-brasileiros-nao-
conhece-nenhum-investimento/ 
105 Dados obtidos em entrevista concedida pelo presidente da CVM, Marcelo Barbosa, em entrevista à Ana 
Paula Ribeiro do jornal “O Globo” em 28 de agosto de 2017 
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Seguindo a regra geral de tributação do mercado financeiro de capitais estabelecidas 

definidas pela Lei nº 11.033/04, os investidores ,quer sejam pessoas físicas ou jurídicas 

(exceto aquelas consideradas instituições financeiras ou equiparadas) que residam no país, 

estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, cujo cálculo baseia-se em alíquotas 

regressivas aplicadas em função do prazo do investimento gerador dos rendimentos 

tributáveis106, contados da data em que o investidor efetuou sua aplicação nos CRA até a 

data do resgate.  

Contudo, além da regra geral, existem regras específicas aplicáveis a cada tipo de 

sujeito que realizar o referido investimento. No caso das pessoas jurídicas, que não sejam 

instituições financeiras ou equiparadas, que optarem pela tributação nos regimes de lucro 

arbitrado, presumido ou real, considera-se a antecipação do imposto sobre a renda devido, 

permitida nesse caso a sua dedução, devendo tal rendimento ser considerado na base de 

cálculo do (i) IRPJ; (ii) da respectiva CSLL e (iii) de acordo com a sistemática não-

cumulativa do PIS e COFINS 107.  

Cumpre ressaltar que a Lei nº 11.033/04 conferiu tratamento diferenciado com 

dispensa de retenção do IRRF na fonte para os investimentos realizados em CRA por meio 

de instituições financeiras, inclusive seguradoras, entidades de capitalização e previdência, 

                                                 
106 Nos termos do artigo 1º da Lei nº 11.033/04, as aplicações e operações realizadas sujeitam-se as seguintes 
alíquotas: (i) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) para aplicações com prazo de até 180 
dias; (ii) 20% (vinte por cento) para aplicações com prazo entre 181 (cento e oitenta e um) e 360 (trezentos e 
sessenta) dias; (iii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) para aplicações entre 361 (trezentos 
e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias e (iv) 15% (quinze por cento) para aplicações acima dos acima 
deste último prazo. 
107 Em abril de 2018, a alíquotas do (i) IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) sobre o rendimento 
auferido. Contudo, caso o lucro tributável anual exceda a marca de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais) uma alíquota adicional de 10% (dez por cento) será aplicada sobre a referida diferença, nos termos do 
art. 29 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017; (ii) CSLL, correspondente a 9% (nove 
por cento), nos termos do artigo 30, inciso III da Instrução Normativa RFB 1.700/2017 e (iii) PIS e do COFINS, 
correspondentes a 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, 
para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2015, nos termos do Decreto nº 8.426, de 1º de abril 
de 2015  
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corretoras de câmbio e títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários ou sociedades de arrendamento mercantil 108 109.  

Nesse sentido, para aumentar o apetite do público investidor em relação aos CRA e 

demais títulos do agronegócio, a União conferiu em 13 de junho de 2016 a isenção de 

imposto sobre a renda para os rendimentos auferidos em aplicação em CPR, CDA, WA, 

CDCA, LCA e aos CRA, por meio da Lei nº 11.311/06. Ainda, a Receita Federal do Brasil 

foi um passo além firmando entendimento expresso no artigo 55, parágrafo único, da 

Instrução Normativa RFB nº 1.585/15, de que tal isenção fiscal abrange o ganho de capital 

auferido na alienação ou cessão dos títulos do agronegócio instituídos na Lei nº 11.076/04 e 

também das CPR.  

Por outro lado, pessoas jurídicas não submetidas ao regime de tributação com base no 

lucro real, inclusive isentas, terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na 

fonte, não sendo tais valores compensáveis, nos termos do artigo 76, inciso II, da Lei nº 

8.981/95.  

No que se refere aos investidores estrangeiros, assim compreendidos como aqueles 

residentes ou domiciliados em outros países, a regra geral prescreve que seus rendimentos 

auferidos em investimentos em realizados no Brasil estão sujeitos ao disposto na Resolução 

do CMN nº 4.373/14. Atualmente a regra geral é a incidência de imposto sobre a renda na 

alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o rendimento auferido.  

Contudo, na mesma esteira do incentivo fiscal para o financiamento do setor 

agroindustrial, aos rendimentos obtidos por investidores pessoas físicas residentes ou 

domiciliados no exterior em investimento em CRA, por sua vez, foi conferida a isenção de 

sua tributação, inclusive no caso de investidores sujeitos a jurisdições de tributação 

favorecida110. 

                                                 
108 De qualquer forma, embora não haja a necessidade de retenção na fonte do imposto sobre a renda dessas 
instituições, à exceção dos fundos de investimento, cujas carteiras estão, em regra, isentas de imposto de renda 
segundo o artigo 28, parágrafo 10 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, serão aplicáveis as seguintes 
alíquotas vigentes em abril de 2018: (i) 15% (quinze por cento) com adicional de 10% (dez por cento) para o 
imposto sobre a renda; (ii)  20% (vinte por cento) no período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 
de dezembro de 2018 para fins de CSLL, sendo devidos na alíquota de 15% (quinze por cento) a partir de 1º 
de janeiro de 2019, conforme Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015, observado que para cooperativas de 
crédito, tal alíquota será de 17% (dezessete por cento) para o período entre 1º de outubro de 2015 e 31 de 
dezembro de 2018, com redução para 15% (quinze por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019.  
109 Cumpre ressaltar que os rendimentos decorrentes do investimento em CRA por instituições financeiras estão 
sujeito à (i) PIS sob alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), nos termos do Decreto nº 
4.524, de 17 de dezembro de 2002 e (ii) COFINS sob alíquota de 4% (quatro por cento), nos termos da Lei nº 
10.684, de 30 de maio de 2003. 
110  Atualmente, são consideradas "Jurisdições de Tributação Favorecida" aquelas listadas no artigo 1º da 
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.037, de 04 de junho de 2010.  
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Por fim, no que se refere ao aspecto da operação financeira em si, o IOF se desdobra 

em dois aspectos, sendo eles o cambial e o de operações envolvendo títulos e valores 

mobiliários.   

Para o primeiro caso a regra geral é de alíquota zero para tributação IOF Câmbio para 

os investimentos estrangeiros realizados nos mercados financeiros e de capitais, nos termos 

da Resolução do CMN nº 4.373/14e do Decreto nº 6.306/07, conforme alterado. De qualquer 

forma, cumpre ressaltar que essa alíquota está sujeita a alteração e pode ser majorada a 

qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, observado o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento).  

Nessa mesma linha, quanto ao segundo caso, as operações financeiras com títulos e 

valores mobiliários estão sujeitas à alíquota zero do chamado IOF-Títulos, conforme o 

Decreto nº 6.306/07, podendo tal alíquota também ser majorada a qualquer tempo por ato do 

Poder Executivo Federal, observado o limite de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos 

por cento) ao dia. 

Resta claro diante de todas as isenções e alíquotas zeradas analisadas nos parágrafos 

acima que há um interesse bastante grande do Governo Federal em fomentar o mercado de 

capitais brasileiro, em especial no que se refere a operações voltadas ao financiamento de 

setores estratégicos à economia do país.  

 

5.3.5. Remuneração dos CRA com base na variação cambial  

 

Em 14 de outubro de 2015 foi apresentada a Emenda Aditiva nº 21 à Medida Provisória 

nº 695/15, buscando permitir a emissão de CDCA e CRA com cláusula de correção pela 

variação cambial quando seu lastro representar produtos cotados ou referenciados em 

moedas estrangeiras111. Contudo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao final de 2015, 

                                                 
111 Nos termos da própria emenda disponível no site da câmara dos deputados, as justificativas para tal ajuste 
foram: “permitir a emissão de Recebíveis do Agronegócio (CRA) indexado ao dólar, quando o lastro 
representar produtos cotados ou referenciados cm moeda estrangeira. A evolução dos custos de produção, a 
utilização de tecnologias avançadas e a incorporação de novas áreas ao processo produtivo, agravadas pela 
estagnação das principais fontes de recursos que irrigam o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), têm 
contribuído para que o montante de crédito disponibilizado por aquele Sistema, em cada ano safra, não 
acompanhe a evolução da demanda dos produtores rurais e de suas cooperativas. Atualmente, o SNCR atende 
por volta de 3000 das necessidades de crédito do setor agropecuário, o que tem obrigado os produtores rurais 
a buscarem mecanismos alternativos de financiamento de sua produção fora do sistema financeiro, via de 
regra, junto às indústrias processadoras, fornecedores de insumos e tradings. Esses financiamentos têm sido 
operacionalizados, basicamente, por meio da Cédula de Produto Rural (CPR), instituída pela Lei nº 8.929, de 
22 de agosto de 1994, instrumento pelo qual os produtores rurais podem levantar os recursos complementares 
ao desenvolvimento de suas atividades vendendo a sua produção, para entrega futura, a compradores que 
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determinou como ilegais emendas estranhas ao conteúdo principal de medidas provisórias, 

referido dispositivo foi retirado do texto da MP 695. 

Mesmo frustrada em um primeiro momento, a intenção de alterar o texto da Lei 

11.076/04 permaneceu ativa, culminando, em 11 de maio de 2016, na edição da Medida 

Provisória nº 725/16, a qual, dentre outras disposições, passou a permitir a emissão de CDCA 

e CRA com cláusula de correção pela variação cambial, observadas as condições nela 

estabelecidas. 

As operações realizadas na cadeia do agronegócio, em especial aquelas envolvendo 

commodities, têm em geral seu valor referenciado em índices ou preços cotados em 

mercados internacionais ou ainda apurado mediante cálculo fixado com base na variação 

cambial de moedas estrangeiras. Tais operações têm e continuarão a ter o mercado 

internacional como sua fonte de precificação e ignorar sua forma de precificação nos títulos 

destinados à promover o financiamento deste setor seria acrescer ao segmento elementos que 

elevariam de forma considerável os custos de transação, muitas vezes inviabilizando a 

captação de recursos por esses instrumentos (p.ex. contratos de hedge para posição de dívida 

em reais, quando a atividade da empresa está baseada no mercado internacional), o que não 

está nele presente, como regra geral. 

As alterações promovidas pela medida provisória em comento ao artigo 25 da Lei nº 

11.076/04 trouxeram os seguintes requisitos para a indexação dos CDCA e dos CRA à 

variação cambial: (i) serem os títulos integralmente vinculados ou lastreados em títulos 

representativos de direitos creditórios com cláusula de correção na mesma moeda, na forma 

estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional; (ii) negociação exclusivamente entre 

investidores não residentes, nos termos da legislação e regulamentação em vigor e (iii) 

demais condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

                                                 
tenham interesse no recebimento do produto adquirido, fazendo uso da modalidade de CPR denominada física 
ou financeira. Com isso, quer seja através das agroindústrias processadoras, das empresas exportadoras de 
produtos agrícolas e das empresas de insumos e defensivos, foi criada uma ponte entre os produtores rurais e 
suas cooperativas e esses agentes do mercado, estabelecendo um elo comercial integrado e eficiente na cadeia 
produtiva do agronegócio. Considerando o amadurecimento dos agentes de mercado na operacionalização 
dos títulos do agronegócio instituído pela Lei 11.076, e o interesse crescente de investidores externos em 
participar no financiamento da agropecuária brasileira, faz-se necessário, por conseguinte, viabilizar a 
captação de recursos pelos produtores rurais no mercado externo, para complementar as necessidades de 
recursos do setor rural. Embora a Lei ll.076 tenha sido promulgada em 2004, os diversos títulos do 
agronegócio por ela estabelecidos estão ganhando escala nos anos recentes.  (...) Os produtores de maior 
escala são aqueles menos atendidos pelo crédito oficial e, portanto, aqueles com maior apetite para busca de 
novas fontes de financiamento. Estas são as razões que justificam nossa proposta de alteração da Lei 11.076 
para permitir que os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) possam ser indexados em dólar.” 
Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1432685.pdf . Acesso em 31 de março de 2018. 
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Um outro ajuste relevante trazido no bojo da medida provisória em questão foi a 

inclusão dos parágrafos 2º e 3º ao artigo 24 da Lei 11.076/04, estabelecendo que se considera 

crédito rural a aquisição, pelas instituições financeiras autorizadas a operar nessa modalidade 

de crédito, de CDCA emitido com lastro integral em títulos representativos de direitos 

creditórios enquadráveis no crédito rural. Contudo referida alteração também está sujeita a 

condições a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

Ainda, a exposição de motivos da Medida Provisória nº 725/16, hoje convertida na Lei 

nº 13.331/16, esclarece que a possibilidade de indexação dos títulos à variação cambial é 

uma forma de estimular a participação de investidores estrangeiros no financiamento do 

setor agroindustrial, principalmente no que se refere às transações envolvendo commodities. 

Ao atrair capital estrangeiro abre-se uma nova porta para o financiamento privado do setor, 

permitindo que os integrantes da cadeia do agronegócio acessem outros bolsos que não os 

brasileiros para promover seu desenvolvimento. 

 

5.4. Agronegócio e os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) 

 

5.4.1. Origem 

 

Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC representam outra 

possibilidade de se vincular negócios jurídicos subjacentes geradores de fluxos financeiros 

à emissão de valores mobiliários. No caso em questão, os FIDC emitem cotas representativas 

de parcela de seu patrimônio, as quais são adquiridas por investidores, gerando caixa para 

que o fundo adquira créditos de um determinado originador. 

Os FIDC são inseridos em nosso sistema jurídico pela Resolução do Conselho 

Monetário Nacional nº 2.907/01, sob a figura de um condomínio cujo objetivo é a 

manutenção preponderante em sua carteira de títulos representativos de direitos creditórios 

originados de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, 

imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, bem como 

nas demais modalidades específicas a serem definidas em regulamentação editada pela 

CVM. 

Sua criação teve forte inspiração na figura dos “Fonds Communs de Créances” ou, em 

livre tradução, “fundos de dívidas”, originários da experiência francesa. O artigo 35 do 

“Code des Organismes de Placement Collectif” (Código de Organizações de Investimento 
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Coletivo)112 define tais fundos como sendo uma copropriedade (ou condomínio) cujo objeto 

exclusivo é a aquisição de dívidas integralmente mantidas por bancos ou outros órgãos 

estabelecidos em decreto específico com vistas à emissão de frações (cotas) representativas 

desses créditos.  

É importante notar que, diferentemente do que foi feito na França, a figura criada pelo 

BACEN possui um maior leque de opções de investimentos possíveis, não se restringindo a 

créditos mantidos em bancos ou a um rol taxativo de outros ativos alvo a ser estabelecido 

em decreto, o que permitiu uma grande difusão desse instrumento financeiro ao longo dos 

anos. 

No que se refere à emissão e oferta pública de suas cotas no mercado de capitais, bem 

como sua autorização de funcionamento, a CVM editou a Instrução CVM nº 356/01 que 

definiu os FIDC em seu artigo 2º como uma comunhão de recursos que destina parcela 

preponderante de seu patrimônio líquido para a aplicação em direitos creditórios. Sendo 

assim, a autarquia deverá analisar determinados requisitos para autorizar o funcionamento 

do fundo previamente à emissão de suas cotas. 

Embora a securitização de recebíveis guarde intrínseca relação com a figura dos FIDC, 

alguns autores divergem quanto a seu enquadramento nessa categoria de operação 

financeira. Para FAGUNDES113 e GAGGINI114 os FIDC se assemelhariam à figura da 

securitização, sendo em larga medida justificados pelo tratamento tributário diferenciado 

que possuem. Lembrando que em sua origem, em 2001, não havia ainda a lei dos títulos do 

agronegócio e a securitização imobiliária ainda era incipiente, dado o pouco tempo da 

entrada em vigor da Lei nº 9.514/97 e dado que os FIDC poderiam investir em outros setores 

além do imobiliário, o aparato fiscal tornava-se, de fato, um atrativo bastante relevante para 

esse mecanismo de financiamento. 

                                                 
112 No original: “Article 35 - Le fonds communs de créances est une copropriété ayant pour objet unique 
l'acquisition de créances saines détenues par les banques ou d'autres organismes prévus par décret, en vue 
d'émettre des parts représentatives de ces créances. L'émission des parts s'effectue en une seule fois.” 
113 “ (...) Colocando-se de outra forma, pode-se afirmar que os fundos de investimento em direitos creditórios 
são estruturas financeiras alternativas para as operações de securitização de recebíveis (...).” FAGUNDES, 
João Paulo F. A. Os fundos de Investimento em direitos creditórios à luz das alterações introduzidas pela 
Instrução CVM 393. In Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: 
Malheiros. 2003. v. 132, p. 104.  
114 GAGGINI, Fernando Shwarcz. Securitização de recebíveis. São Paulo. Livraria e Editora Universitária de 
Direito. 2003, pp. 21-22. 
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Por outro lado, YAZBEK entende seguirem os FIDC a mesma estrutura operacional 

das securitizações115 e, em linha semelhante, CAMINHA116 parte da premissa de que os 

fundos servem à securitização de ativos empresariais, sequer segregando-os como uma 

figura assemelhada, o que demonstra que essencialmente estaríamos a falar de uma estrutura 

financeira que serve aos mesmos propósitos econômicos. Para exemplificar a semelhança, 

imaginemos abaixo uma estrutura financeira na qual créditos detidos por uma produtora de 

insumos agrícolas junto a seus clientes produtores rurais e distribuidores, representadas por 

notas fiscais de sua emissão, fossem vinculados a um FIDC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se na estrutura acima que, assim como nos CRA, há uma relação jurídica 

subjacente que, no caso, seria a venda a prazo de insumos para a base de clientes da 

originadora. Tal relação jurídica é então cedida em favor do fundo que, por sua vez, valendo-

se dos recursos aportados pelos investidores por meio da integralização de suas cotas, pagará 

o preço de aquisição em contrapartida à cessão ou transferência dos recebíveis em seu favor. 

                                                 
115 “Do ponto de vista operacional, a dinâmica é, aqui, a mesma adotada nas securitizações – os créditos, 
devidamente avaliados, são cedidos a título oneroso a um fundo, administrado por instituição autorizada a 
exercer tais atividades e sujeita a regulamentação específica, sendo as cotas de tal fundo adquiridas pelos 
investidores (no caso, apenas pelos chamados “investidores qualificados”, ou seja, por instituições 
financeiras, fundos de pensão e fundos de investimentos, seguradoras e empresas e pessoas físicas com 
patrimônio superior a um determinado valor). Vale anotar que, se no modelo típico de securitização, a 
sociedade de propósito específico pertencia, a rigor, àquele que para ela ceda os créditos, nesse caso, os 
verdadeiros proprietários do “veículo” são os cotistas.” YAZBEK. Otavio. O risco e crédito e os novos 
instrumentos financeiros – uma análise funcional. In: WAISBERG, Rodrigo. FONTES, Marcos Rolim 
Fernandes (coord.). Contratos Bancários. São Paulo, Quartier Latin, 2006, p. 314. 
116 “Recentemente, o CMN criou um instrumento que pode prestar-se à securitização de ativos empresariais, 
embora também possa ser usado por outros segmentos. Trata-se do fundo de direitos creditórios ou fundo de 
recebíveis, como ficou conhecido no mercado.” CAMINHA, Uinie. Op. cit., p. 155. 
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Por essa razão, durante muitos anos, a figura dos FIDC foi a maior responsável por 

proporcionar a agentes do agronegócio o adiantamento de direitos de crédito e outras 

características naturais ao ideal inserido em nosso sistema jurídico pela Lei nº 9.514/97 ao 

tratar pela primeira vez das operações de securitização que eram restritas ao setor 

imobiliário. 

Contudo, conforme veremos adiante, os FIDC não contam com regime fiduciário ou 

patrimônio segregado em relação aos seus ativos como ocorre com as companhias 

securitizadoras, dentre outras diferenças formais, mas, na essência, as operações são bastante 

semelhantes. 

Além disso, frente a alternativas tradicionais de desconto de valores a receber via 

empresas de factoring117, por exemplo, ou às primeiras companhias securitizadoras que 

costumavam pertencer ao mesmo grupo do originador (gerando custos tributários de uma 

sociedade de propósito específico), os FIDC contam com um pacote fiscal de carga reduzida, 

uma vez que a aquisição de direitos creditórios pelo fundo não ensejam a incidência de 

Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, PIS, COFINS, ISS ou CSLL. Fora o tratamento 

naturalmente estimulado pelo fisco para a realização de investimentos em cotas de fundos 

de investimento, com alíquotas regressivas, de acordo com o prazo do investimento. 

Analisemos a seguir alguns aspectos específicos que a regulamentação impôs a esses 

fundos. 

 

5.4.2. Natureza e composição de carteira 

 

Conforme exposto no subcapítulo anterior, as operações envolvendo FIDC são 

similares ao conceito de securitização de recebíveis estabelecido na Lei nº 9.514/97. No caso 

do fundo, há a figura de um originador, detentor de direitos creditórios sobre determinado 

fluxo financeiro, que fará a cessão ou transferência onerosa (true sale) desses créditos ao 

FIDC que, por sua vez, os adquirirá com os recursos provenientes da integralização das cotas 

por seus cotistas. 

                                                 
117 Assim definidas na Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, como aquelas que “explorem as atividades de 
prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de 

vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.” 
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No que se refere à sua natureza jurídica, embora o tema seja controvertido, os fundos 

de investimento são compreendidos no ordenamento jurídico brasileiro sob a forma de 

condomínio, conceito este positivado na Lei nº 4.728/65118, razão pela qual não possuem 

personalidade jurídica própria. O ponto é ratificado por grande parte da doutrina119 e 

decisões do colegiado da CVM120. 

Considerando sua natureza condominial, cada uma das cotas de sua emissão representa 

uma fração equivalente de seu patrimônio líquido. Com isso, cada cotista tem direito à 

parcela equivalente ao número de cotas que possui em relação ao produto dos investimentos 

do fundo. Dada tal concepção, não é possível para os FIDC a instituição de regime fiduciário 

sobre um patrimônio segregado como ocorre com as companhias securitizadoras, sendo que 

os direitos de todos os seus cotistas, bem como os direitos de credores do fundo e prestadores 

de serviço como os administradores e gestores, recaem sobre a totalidade do patrimônio do 

FIDC. 

Seguindo em frente, a Instrução CVM nº 356/01, responsável por regulamentar as 

ofertas públicas de cotas de FIDC, estabelece em seu artigo 2º, inciso III, que tais fundos, 

por definição, destinam “parcela preponderante do respectivo patrimônio líquido para a 

aplicação em direitos creditórios", sendo tal "parcela preponderante" o montante mínimo de 

50% do patrimônio líquido do fundo, nos termos do inciso VII do mesmo artigo. 

Ora, uma vez que tratamos de parcela preponderante, notamos uma diferença relevante 

em relação às companhias securitizadoras que devem adquirir exclusivamente os créditos 

que as leis específicas lhes determinarem, permitindo uma maior flexibilidade a essa 

estrutura de securitização. 

Assim, ainda que um fundo tenha como política de investimento direcionar seus 

recursos à aquisição de créditos decorrentes do agronegócio, por exemplo, seus investidores 

                                                 
118 “Art. 50. Os fundos em condomínios de títulos ou valôres mobiliários poderão converter-se em sociedades 
anônimas de capital autorizado, a que se refere a Seção VIII, ficando isentos de encargos fiscais os atos relativos 
à transformação. § 1° A administração da carteira de investimentos dos fundos, a que se refere êste artigo, será 
sempre contratada com companhia de investimentos, com observância das normas gerais que serão traçadas 
pelo Conselho Monetário Nacional. § 2º Anualmente os administradores dos fundos em condomínios farão 
realizar assembléia geral dos condôminos, com a finalidade de tomar as contas aos administradores e deliberar 
sôbre o balanço por êles apresentado. § 3º Será obrigatório aos fundos em condomínio a auditoria realizada por 
auditor independente, registrado no Banco Central. § 4º As cotas de Fundos Mútuos de Investimentos 
constituídas em condomínio poderão ser emitidas em forma nominativa, endossável (vetado). § 4º As quotas 
de Fundos Mútuos de Investimento constituídos em condomínio, observadas as condições estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional, poderão ser emitidos sob a forma nominativa, endossável ou ao portador, 
podendo assumir a forma escritural.” 
119 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Op cit. p. 133 
120 Vide recurso contra a decisão da SIN - Primus CVC S/A - Proc. 94/2088 reg. nº 929/96. Disponível em: 
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/publicacao/decisoes_antigas/anexos/decisoes-1996.pdf 
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poderiam eventualmente estar expostos a outros riscos que não os naturais deste setor, uma 

vez que tais fundos podem investir, nos termos do mesmo artigo em comento, metade de seu 

patrimônio em ativos outros, inclusive podendo realizar operações em mercados de 

derivativos, desde que com o objetivo de proteger posições detidas à vista, até seus 

respectivos limites. 

Por fim, cumpre ressaltar que, considerando os limites previstos pelo artigo 40-A 

Instrução CVM nº 356/01, o FIDC somente poderá adquirir títulos de um mesmo devedor 

ou de coobrigação da mesma entidade acima do limite de 20% caso o devedor ou o 

coobrigado: (i) tenha registro de companhia aberta; (ii) seja instituição financeira ou 

equiparada ou (iii) seja sociedade empresária com demonstrações financeiras, inclusive de 

exercício anterior ao da constituição do fundo, auditadas por auditor independente e 

registradas na CVM. 

Nesse sentido, ainda que o regulamento do FIDC delimite seus investimentos de forma 

a aproximar sua carteira de investimentos do patrimônio de afetação de uma securitizadora, 

os limites apresentados deverão ser observados. Na prática o fundo apenas poderia adquirir, 

em proporção superior a 20% de seu patrimônio, títulos do agronegócio emitidos por pessoa 

jurídica qualificada em uma das formas previstas pela CVM, o que dificulta o acesso de 

pequenos e médios produtores rurais, que não possuem nenhuma das estruturas acima, a esse 

tipo de financiamento 121. 

Nota-se, portanto, que os FIDC fornecem uma alternativa bastante interessante para 

agentes do setor que, sob as regras dos CRA, não poderiam em regra se valer desse tipo de 

estrutura ou ao menos não podem enquanto a CVM não formar definitivamente um 

entendimento acerca dos direitos creditórios do agronegócio passíveis de vinculação a 

operações de securitização.  

Um exemplo nesse sentido seria a decisão de Syngenta mencionada no parágrafo 

anterior que, sob a estrutura de um FIDC, poderia ser realizada sem grandes problemas, dado 

que o fundo compraria os títulos cedidos pelos distribuidores desde que enquadrados em sua 

política de investimento e critérios de elegibilidade previstos em regulamento. 

Recentemente os FIDC foram objeto de alteração via Instrução CVM 531 que, visando 

implementar meios de diminuir a atuação de prestadores de serviço dos fundos em situação 

de conflito de interesses, criou procedimentos a serem adotados nessas situações e 

                                                 
121 BURANELLO, Renato M. Instrumentos para Investimentos e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio / CRA. 
Artigo publicado na Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro nº 148, outubro-dezembro de 
2007. p.196 a 203. 
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obrigações e responsabilidades bastante claras a tais prestadores. Com isso, embora a 

intenção da autarquia tenha sido a de conferir maior segurança jurídica aos investidores 

dessas estruturas, os custos de transação para a estruturação de um FIDC, que já não eram 

baixos, se elevaram, diminuindo em parte o apetite de tomadores de recursos por essas 

estruturas. 

Um ponto a se considerar é que a ausência de benefício fiscal aos seus investidores, 

como ocorre nos CRA, diminui o apelo da estrutura junto ao mercado, fazendo com que 

aqueles que celebram negócios passíveis de vinculação a uma emissão de CRA não vejam 

mais os FIDC como uma primeira opção, o que poderia ser revertido caso o Governo Federal, 

em determinado momento, opte por revogar o tratamento tributário diferenciado conferido 

aos títulos do agronegócio. 

Por fim, após alguns anos de experiência com os FIDC e as emissões de CRI, a CVM 

decidiu editar uma nova norma para os fundos cujos direitos creditórios apresentassem 

características especiais que demandassem uma análise mais aprofundada pela autarquia e 

um perfil de risco (suitability) mais exigente no que se refere ao público investidor. Tal 

esforço culminou na Instrução CVM nº 444/06, por meio da qual foram instituídos os 

chamados FIDC NP. Analisemos tais fundos a seguir. 

 

5.4.3. Direitos creditórios padronizados e não-padronizados  

 

Regulamentados pela Instrução CVM nº 444/06, os FIDC-NP se diferenciam dos 

fundos descritos no subcapítulo anterior pela possibilidade de adquirirem direitos 

creditórios com um perfil de risco mais arrojado, tais como aqueles ainda não constituídos 

ou condicionais, bem como de outras categorias de direitos creditórios que apresentem 

características diferenciadas em relação aos direitos creditórios referidos no inciso I do 

Art. 2º da Instrução nº 356/01. A autarquia nomeou tais recebíveis como direitos 

creditórios “não padronizados” ou “não performados”. 

Tais créditos constituem um risco maior de inadimplência ou dificuldades na 

obtenção de um fluxo regular de pagamento e, portanto, devem destinar-se a um público 

mais sofisticado do que aquele permitido do ponto de vista de suitability para os FIDC 

“padronizados”. 

Nos termos da referida norma, seriam créditos “não padronizados” os seguintes: 
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“I – que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando de sua 

cessão para o fundo; 

II – decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas 

autarquias e fundações; 

III – que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto 

de litígio, ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em 

garantia; 

IV – cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o FIDC seja 

considerada um fator preponderante de risco; 

V – originados de empresas em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial; 

VI – de existência futura e montante desconhecido, desde que 

emergentes de relações já constituídas; e 

VII – de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do 

Art. 2º da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001”. 

 

Há também previsão no sentido de que seriam considerados não padronizados os 

FIDC cuja carteira de direitos creditórios tenha seu rendimento exposto a ativos que não 

os créditos cedidos ao fundo, tais como derivativos de crédito, quando não utilizados para 

proteção ou mitigação de riscos ou os fundos de investimento em cotas de FIDC-NP122. 

Por fim, a ideia é que esses fundos permitam dar liquidez a ativos financeiros 

ainda mais ilíquidos, de modo que as vantagens da securitização se estendam também 

àqueles que possam e aceitem assumir uma carga maior de riscos em busca de uma maior 

rentabilidade. 

 

5.5. Notas finais sobre a securitização de direitos creditórios do agronegócio 

Foram analisados neste capítulo os contornos jurídicos das operações de securitização 

de créditos no âmbito do agronegócio brasileiro, e seus desafios legislativos e regulatórios 

superados, ainda em vigor ou com espaço para melhora. 

Cumpre destacar que os CRA e os FIDC não são as únicas formas de se securitizar 

recebíveis oriundos de negócios jurídicos celebrados entre agentes do agronegócio, mas 

                                                 
122 Instrução CVM 444/06, Art. 1º, §2º, inc. II. 



104 
 

 

apenas os mais populares do ponto de vista do mercado de capitais brasileiro, objeto deste 

estudo.  

Tecnicamente, embora a Lei nº 11.076 tenha inserido apenas os CRA na seção relativa 

a Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio, sabemos que, conforme analisado 

no início deste capítulo, qualquer operação em que se “titularize” um fluxo de crédito poderia 

ser classificado como uma securitização. 

Há ainda uma curiosidade acerca da classificação da securitização como um negócio 

jurídico simples, complexo ou coligado. Para que uma operação de securitização seja 

estruturada, temos minimamente um negócio gerador de créditos devidos em prestações 

diferidas, uma cessão de crédito em favor de um veículo de securitização para sua posterior 

vinculação a um título ou valor mobiliário. 

Quanto aos dois primeiros negócios, poderíamos argumentar que eles seriam negócios 

coligados, dado que sua existência independentemente da securitização é viável. Ou seja, o 

negócio jurídico que originou as prestações financeiras devidas é e conceitualmente deve se 

sustentar ainda que não houvesse a estrutura. A cessão de crédito também, dado que é um 

negócio que independe de seu fim e trata da venda em caráter definitivo do crédito em favor 

de outrem.  

Contudo, a vinculação dos créditos a um valor mobiliário não ocorreria por si só, 

dependendo em larga medida dos negócios que a antecedem, podendo gerar o argumento de 

que se trataria de um negócio jurídico complexo, ou seja, que interdepende de outros 

negócios que não teriam razão de ser quando individualmente analisados. 

Nota-se que haveria uma dificuldade em classificar a securitização, sob o espectro de 

um negócio jurídico único como um negócio jurídico coligado ou complexo, dado que em 

partes ele se enquadraria nas duas categorias.  

Na prática, seria difícil vislumbrar a manutenção da estrutura de securitização caso 

houvesse algum tipo de mácula no negócio jurídico subjacente que impedisse sua 

continuidade. Até em razão disso a grande maioria das operações a mercado consideram 

uma hipótese de “vencimento antecipado” da dívida oriunda dos CRA ou de recompra 

compulsória dos créditos cedidos ao FIDC em caso de nulidade ou anulação do negócio 

jurídico subjacente, obrigando o devedor do fluxo a quitar todo o saldo devedor perante os 

investidores nesse cenário, dado que a estrutura jurídica da securitização perde o seu sentido. 

Nesse sentido, e observando o negócio como um todo, parece mais acertado dizer que 

o “bloco” securitização deveria ser considerado um negócio jurídico complexo. 
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Por fim, ressalta-se que ainda há muito espaço para evolução do instituto. Infelizmente, 

o mercado de capitais brasileiro ainda é pouco atrativo ao público investidor em geral, sendo 

movimentado em larga medida pelos chamados investidores institucionais (fundos de 

pensão, seguradoras, bancos, fundos de investimento, family offices etc.), mas ainda assim, 

a securitização de direitos creditórios do agronegócio movimentou ao longo de 2017 R$ 

13,35 bilhões, um crescimento de 4.600,0% em relação aos R$ 283 milhões captados em 

2012, ano em que foi registrada a primeira operação de CRA na CVM123, o que demonstra 

sua popularidade e importância para o financiamento privado do setor. 

Resta continuar discutindo do ponto de vista jurídico a viabilidade e as oportunidades de 

melhoria dessa modalidade de financiamento, como foi feito após a promulgação das leis nº 

8.929/94, 11.076/04 e recentemente com a Instrução CVM n 600/18, que refletiram anos de 

esforços e estudo sobre assuntos tão complexos, afinal de contas, os frutos do agronegócio 

estão presentes em quase toda a nossa vida cotidiana, e o zelo pela sua manutenção e 

desenvolvimento trará benefícios a todos. 

 

  

                                                 
123 UQBAR. Anuário UQBAR 2018. Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Disponível em: 
http://www.uqbar.com.br/download/UqbarAnuarioCRA2018.pdf. Acesso em 31 de março de 2019. 



106 
 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A securitização de créditos continua sendo uma das estruturas mais atrativas para 

tomadores de recursos junto aos mercados financeiro e de capitais. Apesar de custosa, do 

ponto de vista financeiro e de transação, a possibilidade de adiantar capital, tornar líquidos 

ativos financeiros que em geral não teriam destinação no curto prazo e tirá-los de seu balanço 

patrimonial têm contribuído para sua popularização. Isso sem contar os benefícios fiscais 

aplicáveis a determinados títulos ou valores mobiliários incentivados, como é o caso dos 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, que isentam do imposto sobre a renda 

seus titulares, investidores pessoas físicas residentes no país124. 

No início deste trabalho, verificamos a importância deste setor para a economia 

brasileira e os esforços legislativos realizados ao longo dos anos para que não faltassem 

recursos para a produção rural. Desde a criação do SNCR, foram diversas normas, programas 

e entidades criadas com o único intuito de permitir um ambiente estável e com recursos a 

sua disposição para o seu desenvolvimento.  

Cumpre destacar o enfoque dado neste trabalho à diminuição da dependência única 

a exclusiva de recursos públicos e repasses para o desenvolvimento da agricultura e da 

pecuária como ocorria no passado, especialmente em razão da escassez de crédito em 

períodos turbulentos da economia brasileira, em especial ao final da década de 1980 e início 

dos anos 1990.  

Nesse contexto, restou clara a impossibilidade de se depender de recursos públicos 

ou subsidiados para que os produtores rurais e demais integrantes do setor buscassem se 

financiar e então passaram a ser desenhadas iniciativas legislativas criando instrumentos 

financeiros modernos e adaptados às peculiaridades do agronegócio para permitir sua 

aproximação com financiamento privado. 

Eis que surgem a CPR, por meio de Lei n° 8.929, e os demais “novos” títulos do 

agronegócio em 2004, instituídos meio da Lei n° 11.076, que trouxeram não apenas novas 

                                                 
124 Para as pessoas físicas, desde 1° de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação em CRI estão 

isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3°, inciso II, da Lei 

n.º 11.033/04. De acordo com a posição da Receita Federal, expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal isenção abrange, ainda, o ganho 

de capital auferido na alienação ou cessão dos CRI. 
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modalidades de financiamento, mas ratificaram a ideia em construção de um setor amplo e 

interligado chamado de “agronegócio”. 

O agronegócio, complexo por natureza, constitui uma cadeia (ou rede) de negócios 

interdependentes, responsáveis por permitir que a produção ocorra, seja vendida, 

industrializada e atinja seus consumidores finais. Em razão de seus diversos participantes, o 

agronegócio é uma fonte quase inesgotável de negócios jurídicos geradores de fluxo de 

recebíveis, chamados para os fins jurídicos e deste trabalho de direitos creditórios, 

vinculáveis, portanto, às operações de securitização de créditos. 

Conforme explicado no início nesta dissertação, tais operações configuram uma 

técnica de financiamento por meio da utilização de ativos financeiros ou direitos de crédito 

homogêneos –  que por si só teriam baixa ou nenhuma liquidez – os quais são 

“empacotados” (agrupados) e cedidos em caráter definitivo (true sale) a um determinado 

veículo (seja uma companhia securitizadora, um fundo de investimento específico etc.), que 

os vincula a uma emissão de títulos ou valores mobiliários que serão posteriormente 

vendidos ou distribuídos no mercado financeiro e de capitais, conforme o caso. 

Por mais que haja um veículo responsável pela emissão de títulos ou valores 

mobiliários, as operações de securitização, em geral, sujeitam aqueles que a ela aderem ao 

risco do negócio jurídico subjacente do qual derivam os direitos creditórios que a ela são 

vinculados, sendo estes os responsáveis pelo pagamento dos valores devidos aos 

investidores, e é nesse momento que surge a preocupação de se caracterizar perfeitamente 

do ponto de vista legal qual seria esse risco. 

No início, as operações de securitização de créditos derivados de negócios realizados 

na cadeia do agronegócio eram quase que exclusivamente realizadas por meio de FIDC, os 

quais por uma questão regulatória apenas observam o requisito de serem créditos os ativos 

vinculados a eles vinculados. Com a entrada em vigor da Lei n° 11.076, outras figuras de 

securitização surgiram, mas no que se refere ao mercado de capitais brasileiro, ganhou 

destaque o CRA. 

Diferentemente dos FIDC, e como vimos ao longo deste trabalho, os CRA demandam 

características próprias para que um direito creditório possa ser considerado como “do 

agronegócio” nos termos da lei, e portanto, vinculável a esses títulos, além de possuírem um 

tratamento tributário diferenciado, justamente para atrair o investimento privado - objeto de 

toda a reformulação jurídica que permeou a Lei n° 11.076.  

Nesse diapasão surgiram diversas discussões jurídicas sobre os parâmetros da lei em 

comento para enquadramento desses créditos, as quais foram enfrentadas pela CVM, em 
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conjunto com os participantes do mercado, proporcionando uma evolução positiva para o 

setor, as quais recentemente culminaram na Instrução CVM n° 600.  

Entre as questões de maior destaque estão a (i) possibilidade de enquadramento como 

direitos creditórios do agronegócio os recebíveis derivados de dívidas daqueles que se 

relacionam com os produtores rurais ou suas cooperativas, desde que os recursos por eles 

captados sejam comprovadamente utilizados em favor do agronegócio no âmbito de relações 

jurídicas contratuais preexistentes com esses produtores ou cooperativas; e (ii) a 

possibilidade, para os CRA, de vinculação de recebíveis de prazos inferiores ao título ou 

valor mobiliário objeto da securitização, por meio de um mecanismo predeterminado de 

cessão de crédito e recompra programada como ocorre nos FIDC, permitindo que a dinâmica 

de recebíveis de curto prazo tão natural ao agronegócio possa também contar com essa 

alternativa de financiamento privado a longo prazo. 

É claro que o instituto tem muito a ser desenvolvido em termos de eficiência e 

segurança jurídica. Uma discussão importante a se considerar é a que deriva da importância 

dada ao sujeito “produtor rural” no que se refere aos direitos creditórios do agronegócio para 

as operações de securitização envolvendo os CRA. Embora hoje haja um entendimento mais 

amplo do que poderia ser enquadrado no escopo do agronegócio, muitos negócios celebrados 

entre os chamados “terceiros” para fins da § 1º do artigo 23 da Lei n º 11.076 são inerentes 

à essa cadeia e não trariam a princípio uma fragilidade ou possível deturpação dos 

instrumentos criados para o financiamento do setor. 

Um exemplo prático importante e discutido ao longo desse trabalho, foi a 

possibilidade de se considerar direitos creditórios do agronegócio os negócios realizados 

entre produtoras de insumos agrícolas e seus distribuidores ou revendas. Sem entrar em 

detalhes de uma discussão específica, é importante destacar que em alguns momentos, e pelo 

bem da evolução do instituto, deverá haver um “desapego” a separação estanque entre 

produtores rurais e terceiros, e nos atermos ao espírito da inovação legislativa trazida em 

2004, que se voltou ao financiamento do agronegócio como um todo.  

Logo, embora não haja necessariamente um produtor rural na relação primária de 

onde é derivado o fluxo de crédito a ser vinculado às operações de securitização envolvendo 

os CRA, a atividade geradora desses recebíveis não tem função outra que não abastecer ou 

promover o desenvolvimento do setor. Sendo assim, o que se propõe e parece importante 

concluir também nesta dissertação, é que deixemos de olhar o micro (sujeito) e passemos a 

olhar o macro (atividade) sob a ótica dos elos interdependentes do agronegócio, para que 

não sejam afastados de um meio de financiamento privado aqueles que o legislador 
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claramente gostaria que se valessem das operações de securitização para promover o seu 

desenvolvimento.  

A ideia é que ao longo do tempo se desonere as linhas de crédito subsidiadas ou os 

fundos públicos de grandes companhias agroindustriais que conseguem captar recursos mais 

baratos junto ao mercado de capitais dada a confiança que inspiram no público investidor, 

tornando seus papeis mais atrativos, de modo que tais linhas possam focar seus esforços nos 

pequenos e médios produtores rurais que tanto colaboram para o desenvolvimento do setor. 

Esse equilíbrio entre o financiamento público e privado é fundamental para que não haja 

escassez de recursos e uma interrupção evolutiva por consequência, e é na busca por esse 

balanço que o direito e a economia caminharam juntos para criar um novo e moderno 

arcabouço regulatório para o agronegócio. 

Outro ponto bastante relevante é a necessidade de se reduzir os custos de transação 

inerentes aos processos de securitização de créditos, que hoje os tornam quase inacessíveis 

para tomadores de menor porte125. Com o tempo e a educação do mercado, o direito deve 

acompanhar as melhores práticas e enquadra-las dentro de uma moldura legal que permita 

sua evolução saudável, e um excelente exemplo nesse sentido foi a Instrução CVM n 600, 

que pacificou diversos procedimentos e conceitos em torno dos CRA, ou das constantes 

evoluções da Instrução CVM 356 no que se refere aos FIDC (algumas que o tornaram mais 

custoso, e outras buscando torna-lo novamente mais acessível). 

De qualquer forma, é de se admirar a evolução do instituto ao longo dos últimos anos 

e sua relevância para o desenvolvimento do mercado de capitais nacional. A visão de que o 

agronegócio é composto apenas pelos pequenos produtores do campo já não reflete a 

realidade há anos, e um setor tão recheado de tecnologia e inteligência para enfrentar suas 

adversidades não poderia ficar fora da inovação financeira e jurídica da securitização de 

créditos. Espera-se poder ver mais discussões acadêmicas a esse respeito, para que cada vez 

mais integrantes dessa rede de negócios possam ter acesso a esse mecanismo de 

financiamento e não dependam de uma outra fonte para desempenharem suas atividades, 

afinal, o agronegócio está em todo lugar, e seremos todos beneficiados. 

  

                                                 
125 Basta pontuar poucos pontos para se avaliar o custo do processo como (i) prestadores de serviço (agência de 

classificação de risco, custódia dos ativos, escritórios de advocacia, auditores independentes etc.; (ii) comissões 
de estruturação financeira e distribuição; (iii) registros em cartório, registro junto à CVM e mercados onde os 
valores mobiliários forem distribuídos/negociados, quando for o caso; (iv) taxa mensal de custódia do lastro e 
dos títulos/valores, administração do patrimônio separado etc. 
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