
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 

 

 

O Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) é um título de crédito, emitido exclusivamente por companhias 
securitizadoras, lastreado em créditos imobiliários (Direitos Creditórios). A remuneração sobre o valor investido pode 
ocorrer através de taxas prefixadas ou pós-fixadas. 

 

• Público-alvo 

Pessoas físicas. 

 

• Prazo do Investimento e Liquidez 

Prazo e condições de liquidez estabelecidos a cada emissão. O CRI pode ou não possuir liquidez mediante 
venda no mercado secundário, dependendo do risco de crédito dos Direitos Creditórios, do seu emissor e das 
condições de mercado a cada momento. Para ofertas públicas de CRI com esforços restritos, conforme 
Instrução nº 476 da CVM, deve-se ainda observar o período de lock-up de 90 dias para negociação do ativo, 

que deve ser restrita a investidores qualificados. 

 

• Emissor 

Companhias securitizadoras. 

 

• Tributação Aplicável 

o Imposto de Renda Pessoa Física: isento na fonte e na declaração de ajuste anual, inclusive para 

ganho de capital. 

o IOF de Títulos e Valores Mobiliários: zero. 

 

• Classificação de Risco do Produto 

A classificação do produto varia entre moderado e agressivo de acordo com o risco de crédito dos Direitos 
Creditórios lastreados, de cada emissor e do prazo de cada CRI. 

 

• Descrição dos Principais Fatores de Risco 

Risco de liquidez: está presente no CRI, cuja monetização ocorre segundo as condições do título e fluxo de 

amortização dos Direitos Creditórios; se necessitar da quantia investida antecipadamente, o investidor não vai 
conseguir obtê-la nem desistir da remuneração para pegar o principal de volta, e a liquidez no mercado 
secundário pode inexistir. 

 

Risco de mercado: está associado às possíveis perdas decorrentes das variações de índices do mercado, como 
taxa de juros, câmbio ou índice de preços. Tais variações ocorrem devido a mudanças no cenário 
macroeconômico, em específico nas conjunturas político-monetárias e fiscais. Caso o título seja pós-fixado, 
indexado à taxa CDI ou SELIC, o risco de mercado é reduzido substancialmente. 

 

Risco de crédito: o investimento em Certificado de Recebíveis Imobiliários não é garantido pelo Fundo 

Garantidor de Créditos (FGC), portanto deve-se atentar à capacidade de pagamento dos devedores dos 
Direitos Creditórios. Embora estes sejam constituídos sob regime de patrimônio de afetação, deve-se ainda 
atentar à capacidade creditícia do Emissor e seus eventuais passivos, que podem afetar o pagamento do CRI. 

 

 

 

Contatos Wealth Management 
 

 

 

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO 

+55 (21) 2514.8255 +55 (11) 3704.0515 / 4064.4701 
wealth@bocombbm.com.br  wealth@bocombbm.com.br 

Praça Pio X, 98, 5º andar – RJ - Brasil | 20091-040 Av. Brig. Faria Lima, 3311 15º andar - SP - Brasil | 04538-133 

mailto:wealth@bocombbm.com.br
mailto:wealth@bocombbm.com.br

