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CONTROLE DE VERSÃO 

 

 

1. QUEM SOMOS 

A Central de Registros de Direitos Creditórios - CRDC é uma empresa de 

tecnologia – homologada pelo Banco Central do Brasil – BCB como Registradora de 

Ativos Financeiros (IMF). Seu objetivo é facilitar a relação entre agentes financeiros 

como Bancos, FIDC’s, Factoring, Fintechs, Securitizadoras, ESC e empresários que 

buscam crédito com base em seus recebíveis. 

Através de sua plataforma web, a CRDC proporciona a unicidade desses 

títulos, a associação aos seus lastros, faz seu registro, permite a formalização de 

documentos eletrônicos, constitui ônus e gravames sobre esses ativos e ainda 

monitora todo o seu ciclo de vida. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste documento é apresentar a tabela de preço para o módulo de 

Registro da CRDC. Os termos aqui presentes são disponibilizados e podem ser 

encontrados no Glossário da CRDC, disponível no documento “Regulamento Sistema 

de Registro” neste website. 

 

3. DEFINIÇÕES 

3.1 Inclusão 

• Confirmação 100% da validade da NF-e; 

• Registro da Duplicata em Entidade Registradora aprovada e regulada 

pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Lei nº 12.810 e da Circular BCB nº 

3.743/15; 

• Constituição de gravames e ônus, inclusive para fins de publicidade e 

eficácia perante terceiros, sobre duplicatas registradas; 

• Consulta on-line através do Portal de Registro sobre os ativos 

registrados na CRDC, disponível a qualquer interessado gratuitamente através de 

consulta publicidade a terceiros; 

Data da Versão AutoresNúmero da Versão Descrição

11/01/2022 CRDC 1.0 Publicação do Documento



CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITÓRIOS S.A.  
Termos e condições para adesão ao Portal de Registros da CRDC – versão 07.2021 

______________________________________________________________________________ 

 

7 
 

• Consulta on-line no sistema de interoperabilidade sobre os ativos 

registrados em outras registradoras autorizadas, conforme tabela de preços abaixo. 

Esse serviço funciona via integração Plataforma CRDC ou ERP integrado ao Portal 

de Registro CRDC; 

• Armazenamento digital dos documentos ativos serviços. 

 

4. TABELA DE PREÇO 

Os valores aqui apresentados são elegíveis à aplicação de incentivos. 

 

 

5. PAGAMENTO  

A fatura dos serviços contratados da CRDC corresponde à utilização do 

primeiro dia do mês até o último dia deste, tendo o seu vencimento todo dia 15 (quinze) 

do mês subsequente a utilização e o pagamento em boleto. 

 

6. CONTROLE DO DOCUMENTO 

6.1 Vigência e Divulgação 

Este quadro deverá ser divulgado no site da CRDC, tendo início em seu vigor 

na data mais recente no quadro de CONTROLE DE VERSÃO descrito no início do 

documento presente, cancelando e substituindo o documento presente desde a data 

imediatamente anterior. 

6.2 Revisão  

Este documento tem previsão de atualização em decorrência da atualização da 

tabela de preços da CRDC sobre os serviços de INCLUSÃO (que ocorre anualmente), 

podendo também, ser atualizado a qualquer tempo para incorporar melhorias, corrigir 

erros ou atender normativos. 

6.3 Direitos Autorais e Distribuição  

A CRDC possui sobre o documento presente todos os seus direitos próprios de 

elaboração, alterações e distribuições. Este documento substitui todas as versões 

anteriores. A CRDC não se responsabiliza por versões desatualizadas, modificadas, 

ou por qualquer versão proveniente de outras fontes ou dados que não a fonte oficial 

designada neste material. 

 

SERVIÇO Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5

INCLUSÃO 0,35R$  0,28R$                0,24R$           0,19R$               0,15R$               


