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CRI  com lastro em home equity deve diversificar funding imobiliário

A 
CVM (Comissão de Valores Mobi-

liários) adotou nova postura para 

emissão de CRI (Certificados de 

Recebíveis Imobiliários) lastreado 

em contratos de home equity. Contrariando 

decisões antigas, a autarquia agora conside-

ra a modalidade elegível à emissão do papel. 

O entendimento abre caminho para fun-

ding alternativo a fintechs que ofere-

cem crédito com garantia de imóveis. Re-

presenta, ainda, uma perspectiva mais 

ampla do mercado, no sentido oposto 

das deliberações restritivas do passado. 

O caso mais recente de CRI com lastro 

em home equity foi o da Creditas, que 

fez uma captação inicial de R$ 23 milhões 

com prazo  de 15 anos. Até então, a empre-

sa se financiava principalmente com capi-

tal próprio ou por meio de fundos de inves-

timentos em direitos creditórios (FIDC). 

Em janeiro, a CVM já havia manifestado um 

entendimento favorável ao uso de contratos 

com garantia em imóveis para emissão de CRI. 

A autarquia respondia um questionamento 

da Barigui, que levou a mercado uma oferta 

do tipo. Na ocasião, a compreensão foi que 

empréstimo pessoal com alienação fiduciária 

deve ser entendido como crédito imobiliário. 

Isso porque o tomador estaria usando seu imó-

vel para obter recursos a custos reduzidos.

Informações

de mercado

A Lei nº 9.514 de 1997, que regulamenta o 

CRI, não define exatamente o crédito imobi-

liário. Daí decorre a discussão do que pode 

ou não ser garantia. Em 2012, o Banco Cen-

tral publicou a circular nº 3.614/2012, que re-

conhecia contratos com garantia real como 

lastro da LCI (Letra de Crédito Imobiliário). 

Recursos

Em 2017, a instituição divulgou, por orientação 

do CMN (Conselho Monetário Nacional), a re-

solução nº 4.598/2017 com o mesmo entendi-

mento para LIG (Letra Imobiliária Garantida).  

Em suas decisões, a CVM destacou que o en-

tendimento  a respeito do conceito de crédito 

imobiliário está alinhado às decisões do Bacen. 
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