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Resumo 
Algumas controvérsias cercaram e ainda cercam a emissão do Certificado de Recebíveis 

do Agronegócio (CRA) atraindo a atenção de reguladores e do mercado financeiro e de 

capitais. A discussão central gira em torno da estrutura do CRA e da análise do fenômeno 

do agronegócio e da cadeia agroindustrial, passando pela demonstração da mudança 

gradativa do paradigma do financiamento do agronegócio, de estatal para privado, sendo 

o CRA uma das novas fontes de funding para o setor. A análise do fenômeno do 

agronegócio e da cadeia agroindustrial são de fundamental importância para a 

interpretação da legislação aplicável aos CRAs e para a compreensão do que pode ser 

securitizado utilizando-se este instrumento. Examina-se ainda a estrutura de uma 

securitização por meio da emissão de CRAs para depois adentrar-se na anatomia deste 

tipo de securitização, analisando-se a função do patrimônio separado e a revolvência do 

lastro dos CRA. Ao final a possibilidade de indexação do CRA ao dólar norte-americano e 

a subsunção do CRA aos conceitos de título de crédito e valor mobiliário são exploradas. 

Este trabalho propõe-se a concluir sobre as alterações no panorama legal que de um lado 

poderiam tornar o investimento em CRA mais seguro para os investidores e de outro 

contribuir para incrementar os volumes de captação de recursos por meio do instrumento. 

 

PALAVRAS CHAVE: CRA - Certificado de Recebíveis do Agronegócio – Agronegócio - 

Cadeia Agroindustrial – Securitização - Patrimônio Separado – Revolvência - Indexação. 
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Abstract 
Some controversies surrounded and still surround the issuance of Agribusiness 

Receivables Certificates (ARC) attracting the attention of regulators and the financial and 

capital markets. The main discussion revolves around the structure of the ARC and the 

analysis of the agribusiness phenomenon and the agroindustrial chain, also demonstrating 

the gradual change of the agribusiness financing, from public to private, being the ARC one 

of the new sources of funding for the sector. The analysis of the agribusiness fenomenon 

and the agricultural chain are of paramount importance for the interpretation of the 

applicable legislation to the ARC and the understanding of the underlying assets that can 

be securtitized by the instrument. It is also examined the structure of a securitization through 

the issuance of ARCs and the anatomy of this type of securitization and the objective of the 

segregated assets and the revolvence of the ballast of the ARC. In the end the possibility 

of the indexation of the ARC to the United States Dollar and the adherence of the ARC to 

the concepts of title of credit and security are explored. This paper concludes on the 

changes in the legal framework that in one hand could make the investment in ARC saffer 

for the investors and on the other hand contribute for the increment of the volumes of 

fundraising by the instrument. 

 

KEYWORDS: ARC - Agribusiness Receivables Certificates – Agribusiness - Agroindustrial 

Chain – Securitization - Segregated Assets – Revolving – Indexation. 
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INTRODUÇÃO 
 
O agronegócio desempenha uma função fundamental para a humanidade, 

pois é a principal atividade que provê os alimentos necessários à subsistência da 

espécie humana. Além desta função, o setor é um componente cada vez mais 

importante da economia do nosso país, respondendo por aproximadamente 23% 

do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro1. 

Vivemos em um mundo no qual o paradigma da subsistência foi superado 

uma vez que os mercados consumidores estão muito distantes dos mercados 

produtores e ocorre crescimento contínuo da população mundial. O Brasil possui 

vastas áreas agricultáveis em seu território, algumas delas já utilizadas e outras 

ainda preservadas. A vocação do nosso país para a produção de alimentos, seja 

para consumo interno ou para a exportação, é clara e é uma excelente oportunidade 

comercial, portanto, deve ser explorada e desenvolvida. 

As projeções do agronegócio elaboradas pela Secretaria de Política Agrícola 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento indicam que a produção de 

grãos2 deverá passar de 232,6 milhões de toneladas em 2017/2018 para 302 

milhões de toneladas em 2027/28. Isso indica um acréscimo de 69 milhões de 

toneladas na produção atual do Brasil. Em valores relativos, representa um 

acréscimo de 29,8%, ou uma taxa anual de crescimento de 2,5%. A área de grãos 

deve expandir-se dos atuais 61 milhões de hectares para 71 milhões de hectares 

em 2027/28.3 

O financiamento é um instrumento fundamental para o desenvolvimento de 

qualquer setor, mas é especialmente necessário em setores que possuem 

descasamentos entre o fluxo de consumo de recursos necessários à produção e o 

fluxo de sua renda. Essa é a realidade do mundo agro tendo em vista seu caráter 

                                                   
1 Revista de Política Agrícola nº 2, 2018, Ano XXVII – No 2 – Abr./Maio/Jun. 2018, disponível em 
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola/todas-publicacoes-de-politica-
agricola/revista-de-politica-agricola/revista-de-politica-agricola-no-2-2018/view acessado em 18 de 
dezembro de 2018, p.6. 

2 Grãos: corresponde a relação das lavouras levantadas pela Conab em seus levantamentos de 
safras (algodão caroço, amendoim total, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão total, girassol, 
mamona, milho total, soja, sorgo, trigo e triticale) 

3 Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Projeções do Agronegócio: Brasil 
2017/18 a 2027/28 projeções de longo prazo / Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Secretaria de Política Agrícola. – Brasília: MAPA/ACE, 2018. p.112 
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sazonal. 

Com o objetivo de fomentar o financiamento do agronegócio pelo setor 

privado, o poder executivo decidiu editar a Medida Provisória nº 221, de 1º de 

outubro de 2004 que, dentre outros assuntos, dispunha sobre o Certificado de 

Depósito Agropecuário – CDA, o Warrant Agropecuário – WA, o Certificado de 

Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, a Letra de Crédito do Agronegócio – 

LCA e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA (“CRA”). Posteriormente 

tal medida provisória foi convertida na Lei n° 11.076, de 30 de dezembro de 2004 

(“Lei 11.076”).  

Após a edição da Lei 11.076 uma das formas de obtenção de crédito que 

mais tem sido utilizada pelos membros da cadeia agroindustrial é o CRA que, 

quando emitido por meio de oferta pública, é também regulado pela Instrução CVM 

n° 600, de 1° de agosto de 2018 (“ICVM 600”). 

Anteriormente à edição da ICVM 600, os CRAs eram regulados pelas 

normas aplicáveis aos Certificados de Recebíveis Imobiliários, no que couber, 

conforme o Comunicado CRA emitido pela Comissão de Valores Mobiliários em 

reunião do Colegiado realizada em 18 de novembro de 2008. Quando da emissão 

de supracitado comunicado, a Comissão de Valores Mobiliários ressalvou que 

analisaria, no futuro, a necessidade de se editar regulamentação específica sobre 

os CRA. 

A edição do comunicado mencionado acima não foi suficiente para resolver 

as diversas polêmicas envolvendo o instrumento, o que resultou no enfrentamento 

pelo colegiado da Comissão de Valores Mobiliários de inúmeras questões a 

respeito dos CRA que não possuíam previsão legal na regulamentação vigente à 

época (normas aplicáveis aos Certificados de Recebíveis Imobiliários). 

As principais polêmicas discutidas e que vinham sendo objeto de atenção e 

preocupação do mercado financeiro e de capitais, estão relacionadas com o lastro 

dos CRAs, sobretudo discussões a respeito do que pode ser securitizado e quais 

são os parâmetros para a revolvência do lastro dos CRAs. Questionava-se se a 

alteração do lastro dos CRAs coadunava-se com a natureza e finalidade do título 

ou se importava em um desvirtuamento. 

Os membros do Colegiado da CVM proferiram, no final de novembro de 

2013, entendimento de que a revolvência dos CRA era possível se fossem 
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observados determinados parâmetros4. 

Diante desse cenário, a Comissão de Valores Mobiliários, juntamente com 

um esforço conjunto de diversas entidades do mercado, elaborou uma 

regulamentação específica para os CRA. 

A edição da ICVM 600 pacificou os temas da possibilidade da realização da 

revolvência do lastro dos CRA e do que pode ser considerado como lastro das 

emissões, mas trouxe algumas outras polêmicas que serão discutidas neste 

trabalho. 

Uma importante distinção temática que deve ser feita é que o agronegócio 

não pode ser confundido com o direito fundiário e, por conseguinte, com a sua base 

legal – o Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, de 30 e novembro de 1964. 

O aludido marco legal destina-se a regular os direitos e obrigações 

concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins da execução da Reforma 

Agrária e promoção da Política Agrícola. Definindo: (i) Reforma Agrária como o 

conjunto de medidas que visam a promover melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de 

justiça social e ao aumento de produtividade, e (ii) Política Agrícola como o conjunto 

de providências de amparo à propriedade da terra, que se destinam a orientar, no 

interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de 

garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de 

industrialização do país. 

Observa-se que o enfoque do Estatuto da Terra está sempre ligado à 

propriedade do imóvel onde são realizadas as atividades agropecuárias e não a 

produção agropecuária realizada nas propriedades rurais. 

O agronegócio está relacionado com a produção de alimentos, dos frutos 

que são retirados da terra diretamente pelo homem, ou lá cultivados, para alimentar 

animais como no caso da pecuária, suinocultura, avicultura. Dessa forma há um 

descolamento entre a temática fundiária e a temática do agronegócio. 

O tema deste estudo mostra-se atual e relevante, não só do ponto de vista 

acadêmico, quanto prático, especialmente diante do expressivo crescimento do 

volume de emissão de CRA no mercado doméstico.  
                                                   
4 O tema da estruturação de CRA com revolvência dos direitos creditórios vinculados foi tratado pelo 
Colegiado da CVM em reunião datada de 26/11/2013, no âmbito do Processo CVM no RJ-2013-
8860, que à época deliberou favoravelmente à referida possibilidade. 
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CONCLUSÃO 
 

O CRA é um instrumento financeiro que foi concebido e denominado como 

título de crédito pelo legislador e a ele foi outorgado um benefício fiscal para uma 

finalidade específica, qual seja – o fomento do financiamento do agronegócio. 

As atividades financiáveis delimitadas pela Lei 11.076116 frequentemente 

entravam em conflito com o que era interpretado como agronegócio pelos 

participantes do mercado financeiro e membros da cadeia agroindustrial. Tendo em 

vista este contexto de conflito acerca das possibilidades de enquadramento de 

situações práticas nas hipóteses de financiamento legalmente previstas na 

legislação, as partes envolvidas na operação, comumente adotavam a 

interpretação mais restritiva acerca da subsunção da operação em questão à 

legislação. Essa reação é natural tendo em vista estarmos tratando de instrumento 

financeiro ao qual foi conferido um benefício fiscal. 

Algumas emissões com interpretações mais extensivas a respeito de quais 

atividades estariam compreendidas no conceito legal de atividades financiáveis, 

foram discutidas pelo Colegiado da CVM e avaliadas pela procuradoria federal 

especializada que atua junto à CVM117. Essas discussões acabaram por dividir o 

Colegiado da CVM, e mesmo com uma manifestação desfavorável da área 

técnica118, o registro da operação foi deferido pelo Colegiado da CVM. Essa 

discussão girou em torno da adoção ou não de uma interpretação mais extensiva a 

respeito do tipo de recebível que poderia ser objeto de securitização nos termos da 

Lei 11.076. 

Estas discussões foram a sinalização de que eventual instrução normativa 

que viria a regular a oferta pública dos CRAs adotaria a mesma vertente (expansão 

do conceito de atividades financiáveis pelos instrumentos criados pela Lei 11.076), 

o que de fato se materializou. Essa alteração legislativa reconhece a realidade, 

                                                   
116 Art. 23. Ficam instituídos os seguintes títulos de crédito: (...) III - Certificado de Recebíveis do 
Agronegócio - CRA.§ 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. 

117 Proc. SEI 19957.001669/2016-13 

118 Memorando nº 61/2016-CVM/SRE/GER-1 
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reverenciando o entendimento de que os elos da cadeia agroindustrial são 

interdependentes e, que se um deles se romper, os demais elos também serão 

afetados de maneira adversa. Dessa forma é pertinente que o financiamento seja 

extensível a todos os membros da cadeia agroinsdustrial de forma a contribuir para 

o seu desenvolvimento como um todo. 

A questão da discussão travada no presente trabalho acerca da definição 

legal de que o CRA é um título de crédito, tem importância na medida em que este 

entendimento contribui para a desinformação e em nada ajuda na compreensão do 

instituto vis-à-vis a natureza do CRA se opor à natureza dos títulos de crédito, dessa 

forma entendemos que seria mais conveniente o legislador tê-lo classificado como 

título executivo extrajudicial. 

Na nossa visão esta é a melhor opção tendo em vista que o CRA não se 

subsume à clássica definição de Cesare Vivante, uma vez que não é documento 

necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, haja 

vista depender, para tanto, dos direitos creditórios subjacentes à sua emissão. Além 

disso, grande parte dos requisitos inerentes aos títulos de crédito não são 

observados nos CRAs como cartularidade, literalidade, autonomia, independência 

e abstração. 

Outros pontos discutidos no trabalho que estão relacionados com a 

mecânica de funcionamento de uma securitização por meio de CRA são a 

revolvência, função do patrimônio separado e a possibilidade da emissão de CRA 

indexado ao dólar, carecem de uma análise mais detalhada por parte do legislador. 

A questão da revolvência, da forma como foi estruturada na ICVM 600 

permite que sejam conferidos à securitizadora poderes bastante amplos para a 

aquisição de novos direitos creditórios do agronegócio, que podem se aproximar 

bastante aos poderes conferidos aos gestores autorizados pela CVM ao exercício 

da atividade de administração de recursos de terceiros nos termos da Instrução 

CVM nº 558, de 26 de março de 2015. A concessão de poderes tão amplos 

definitivamente não foi o intuito da autarquia quando da promulgação da legislação 

aplicável às ofestas públicas de CRA, no que diz respeito às normas 

procedimentais. A pretensão sempre foi a de manter as atividades da securitizadora 

passivas. Este ponto tem o potencial de se tornar um problema, caso as condições 

de cessão e os critérios de elegibilidade presentes na documentação da operação 

de emissão de CRA, permitam que a securitizadora adote um papel mais ativo na 
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aquisição de direitos creditórios, dessa forma seria recomendável ajuste na norma 

para que a questão seja explicitada. 

A função do patrimônio separado no caso das emissões de CRA deve ser a 

de mero veículo para o recebimento dos direitos creditórios do agronegócio, um 

meio de passagem que detém a propriedade dos direitos creditórios do agronegócio 

em benefício dos titulares dos CRAs, além de receber o produto de sua liquidação 

repassando-os diretamente aos titulares dos CRAs. O patrimônio separado deve 

ser entendido como meio neutro para a recepção de direitos creditórios e recursos 

provenientes da liquidação de aludidos direitos. Além disso, a questão da 

impossibilidade de se tributar recursos do patrimônio separado deveria ser 

explicitada, de forma a afastar qualquer pretensão tributária por parte do fisco. 

Atualmente, um lastro bastante comum para operações de securitização são as 

debêntures, cujo rendimento integra a remuneração dos CRAs, não havendo 

qualquer permissivo legal que desobrigue a securitizadora de efetuar o 

recolhimento da tributação aplicável aos juros do aludido investimento. 

Entende-se que a questão da indexação do CRA ao dólar, como mencionado 

no presente trabalho, é passível de ser construída, tendo em vista o panorama 

normativo que temos hoje. A questão mais problemática seria outra: o ponto da 

tributação de eventual ganho em reais apurado pelo investidor estrangeiro. Sob o 

ponto de vista do investidor estrangeiro, a variação cambial de um investimento 

indexado ao dólar é irrelevante, tendo em vista que isso não significa um acréscimo 

patrimonial para ele. Somente a incidência de remuneração sobre o valor indexado 

possui a capacidade de enriquecer o investidor e, portanto, seria passível de ser 

tributada. Dessa forma, são necessárias regras que governem essa questão para 

que investidores estrangeiros, que estão dispostos a correrem o risco de crédito de 

contrapartes brasileiras, mas não risco cambial de nossa moeda, possam utilizar o 

CRA como um veículo de investimento no Brasil. 

A engenharia jurídica pode ser aplicada de forma a aparar algumas das 

arestas que ainda pairam sob as emissões de CRA, entretanto, muitos destes 

riscos somente podem ser mitigados, não eliminados pelos operadores do direito, 

de forma que, a melhor maneira de se endereçá-los, seria por meio de alteração 

legislativa. 

A alteração na legislação seria medida que teria o potencial de fomentar o 

incremento das emissões (podendo-se contar com o funding em dólares, por 
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exemplo) e solucionar riscos regulatórios e fiscais aos quais os investidores de CRA 

ainda estão sujeitos e que, muitas vezes, chegam até mesmo a inviabilizar 

operações, ou expor os investidores a riscos que desconhecem ou não têm 

condições de avaliar. Ademais, a experiência mostra que essa proteção transcende 

o interesse direto e imediato dos investidores, compondo um instrumento de 

resguardo à economia nacional, algo que a mera inserção de um fator de risco no 

prospecto de uma oferta pública não resolve. 
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