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1. Introdução    

 

Este Manual de Operações visa auxiliar os Participantes a operar o Sistema de 

Registro CRDC para incluir, alterar, excluir, consultar ou conciliar o Registro de Ativos 

Financeiros no Sistema, em conformidade com a regulamentação do BCB. 

 

As definições dos termos com iniciais em maiúscula empregados neste Manual de 

Operações estão no Glossário constante do Regulamento e disponível por meio do link 

https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos  . 

 

As operações com os ativos financeiros Duplicata Mercantil - DM e Cédula de 

Produto Rural - CPR serão realizadas através de processamento de requisições para 

realização, alteração, exclusão ou consulta de Registros, enviados por sistemas utilizados 

pelos Participantes via integração API / JSON. O Ativo Financeiro Duplicata Mercantil (DM)  

também pode ser inserido via telas do portal do Sistema de Registro CRDC  - 

https://registro.crdc.com.br:8443 , a partir de qualquer computador com acesso à 

internet, com o uso de login e senha, conforme definido no Manual de Acesso.  

   

Atualmente são elegíveis para Registro no Sistema de Registro CRDC os ativos financeiros: 

• Duplicata Mercantil - DM e  

• Cédula de Produto Rural - CPR. 

 

  

https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos
https://registro.crdc.com.br:8443/
https://registro.crdc.com.br:8443/
https://registro.crdc.com.br:8443/
https://registro.crdc.com.br:8443/
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2. Visão Geral do Fluxo do Sistema   

 

O fluxograma a seguir tem por objetivo facilitar a visualização da relação entre as 

partes envolvidas na operação envolvendo Ativos Financeiros no Sistema de Registro 

CRDC. 

 

2.1. Duplicatas 

 

  
Fig. 1 - Operação de Registro de Ativos Financeiros Sistema. 

 

Neste fluxo está representada uma transação que gera Ativos Financeiros 

posteriormente utilizados na realização de uma operação com um Participante, de modo 

que o fornecedor de bens, serviços ou capital possa receber antecipadamente os recursos, 

devidos em razão da transação, em relação à data de vencimento dos Ativos Financeiros. 

 

Em relação à CPR, dadas as suas especificidades, o fluxograma será o seguinte: 

 

2.2. CPRs 
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Fig. 2 - Operação de Registro de CPR Sistema. 

Neste fluxo está representada uma transação que gera registro de CPR no Sistema. 

Após emitida pelo Devedor  ao Credor é registrada para que possa apresentar validade e 

eficácia. 

 

Os Ativos Financeiros devem ser registrados para realização de operações de: 

I. Venda, ou 

II. Garantia (Disponível somente para o Ativo Financeiro Duplicata 

Mercantil) 

 

O Registro de um Ativo Financeiro numa operação de garantia implica na 

constituição automática de Ônus / gravame (Disponível somente para o Ativo Financeiro 

Duplicata Mercantil). 

 

Os tipos de garantia são: 

I. Penhor, 

II. Alienação fiduciária, 

III. Cessão fiduciária. 
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3. Informações e Condições Requeridas para Registro 

 

Um conjunto de informações é necessário para que o registro dos ativos 

financeiros seja efetuado. 

 

Quando o registro de um Ativo Financeiro é efetuado, um Número Único de 

Registro - NUR é gerado pelo Sistema quando do primeiro Lançamento de cada 

modalidade de Ativo Financeiro e sob o qual este é registrado no Sistema, sendo utilizado 

como referência para inserção de qualquer evento relacionado ao Ativo Financeiro, 

incluindo, sem limitação, os eventos que se refiram ao lastro que deu origem ao Ativo 

Financeiro. 

 

Independentemente da obrigatoriedade de envio de informações nos campos 

indicados, é preciso enviar todos os campos. Onde não houver informações obrigatórias, 

é preciso enviar o campo em branco ou zerado, a depender do tipo do campo. 

 

É possível efetuar o registro das seguintes formas: 

• via integração API/JSON,  

• via digitação em tela (apenas Duplicata Mercantil – DM), ou  

• via integração com a Plataforma CRDC de formalização (apenas Duplicata 

Mercantil – DM). 

 

Cada Ativo Financeiro a ser registrado possui um conjunto específico de campos, 

regras e telas para registro, embora exista um conjunto comum de informações (dados 

básicos) a ser enviado. 

 

3.1. Dados Básicos 

Informações Básicas – Ativos Financeiros 

Informação Obrigatória? Observação 

CNPJ do Participante ✓ 
Identifica o Participante da CRDC que leva os ativos financeiros 

a registro. 

Tipo do Ativo ✓ 
Identifica o ativo a ser registrado: Duplicata Mercantil (DM) ou 

Cédula de Produto Rural (CPR) Física ou Financeira. 

Sigilo ✓ 

Trata-se da opção do Participante do sistema de permitir a 

emissão de extrato de registro de ativos a terceiros, com 

detalhes sobre o ativo e a operação de que faz parte, além da 

simples informação de registro existente ou não. 

Identificador do Ativo ✓ Número identificador do ativo: Ex. Número da duplicata. 

IPOC  Identificador Padronizado de Operações de Crédito 

Data de Emissão ✓ Data de emissão do ativo. 

Data de vencimento ✓ Data de vencimento do ativo. 

Valor ✓  Valor de face do Ativo Financeiro. 

CNPJ Credor* ✓ 
Identificação do Credor do Ativo Financeiro, ou seja, da parte 

que possui um recebível de venda a prazo. 
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Informações Básicas – Ativos Financeiros 

Informação Obrigatória? Observação 

Nome do Credor* ✓ Nome da parte que possui um recebível de venda a prazo. 

Inscrição Estadual 

Credor* 
 

Inscrição estadual do Credor (campo opcional). 

Inscrição Municipal 

Credor* 
 

Inscrição municipal do Credor (campo opcional). 

CPF / CNPJ Devedor* ✓ 
Identificação da parte que deve pagar o valor indicado no 

recebível, na data de vencimento indicada. 

Nome Devedor* ✓ 
Nome da parte que deve pagar o valor indicado no recebível, 

na data de vencimento indicada. 

Inscrição Estadual 

Devedor* 
 

Inscrição estadual do Devedor (campo opcional). 

Inscrição Municipal 

Devedor* 
 

Inscrição municipal do Devedor (campo opcional). 

Modalidade e 

Submodalidade 
 

Modalidade e Submodalidade das operações reportadas ao 

SCR do BACEN. 

Quadro 1 – Campos dos registros “Informações Básicas”. 

 

*para cada um dos ativos financeiros, os termos usados para designar o Credor e o 

Devedor variam conforme quadro abaixo: 

Ativo 
Denominação do 

credor 

Denominação do 

devedor 
Fonte 

Duplicata Mercantil (DM) Emitente Sacado Lei Nº 5.474, de 18 de 
julho de 1968. 

Cédula de Produto Rural - 

CPR 
Credor Emitente Lei nº 8.929, de 22 de 

agosto de 1994. 

Quadro 2 – Denominação de credor e devedor para cada tipo de Ativo Financeiro passível de registro no Sistema. 

 

 

3.2. Dados Complementares - Duplicata Mercantil (DM)  

Duplicata Mercantil (DM)  

Informação Obrigatória? Observação 

Número da Operação ✓ Número da operação atribuído pelo emitente. 

Tipo de Operação ✓ Desconto ou Garantia 

CPF / CNPJ Proponente ✓ 

Identifica o cliente do Participante que propõe operação de 

crédito. O Proponente oferece os Ativos Financeiros para 

desconto. 

Chave de Acesso ✓ 

Chave de acesso da NFe (44 posições) - Número único de Registro 

gerado pelo Sistema da Receita Federal do Brasil quando uma 

Nota Fiscal Eletrônica ou documento equivalente é emitido. 

Apenas se campo Tipo de Operação = Garantia 

Tipo de garantia ✓ 
Domínios: 1 - Penhor, 2- Alienação fiduciária ou 3 - Cessão 

fiduciária. 
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Duplicata Mercantil (DM)  

Informação Obrigatória? Observação 

Valor da dívida ✓ Valor da obrigação garantida pela duplicata 

Data de assinatura de contrato ✓ Data de assinatura da garantia 

Data de vencimento do 

contrato 
✓ 

Data de vencimento do contrato de garantia 

Taxa de juros da garantia ✓ 

Refere-se a taxa de juros de aplicações financeiras oferecidas 

como garantias de operações. Não se aplica para operações com 

duplicatas 

CNPJ do Beneficiário ✓ CNPJ do Beneficiário da garantia 

Razão social do beneficiário ✓ Razão social do beneficiário da garantia 

Quadro 3 – Campos dos registros “Duplicata Mercantil (DM)”. 

 

- Requisitos para registro de Duplicatas Mercantis:  

• O montante de Duplicatas Mercantis relacionadas à mesma nota fiscal eletrônica 

deve ser igual ou inferior ao montante total da respectiva nota fiscal eletrônica;  

• A chave de acesso informada deve ter como emissor da nota o CNPJ Credor 

informado e como sacado o CPF/CNPJ Devedor; 

• Inexistência de Registro do mesmo Ativo Financeiro nas bases de dados do 

Sistema Interno e no Sistema de Interoperabilidade. 

 

3.3. Dados Complementares – Cédula de produto Rural - CPR  

Cédula de produto Rural - CPR 

Informação Obrigatória? Observação 

Identificação da CPR - possível uma vez   

Tipo da CPR ✓ Domínio: FISICA ou FINANCEIRA 

Valor da CPR ✓ Valor da CPR 

Número da CPR ✓ Número gerado para o título. Ano + Sequencial do ID 

Data ✓  

Lugar da emissão ✓  

Aditamento, ratificação 

rerratificação 
✓ Informar se houve aditamento, ratificação ou rerratificação. . 

Visão do Emitente Principal - possível uma vez  

Nome ✓   

Identidade   

Órgão Expedidor    

CPF_CNPJ ✓  

Nacionalidade  Domínio: Países 

Sexo  Domínio: Feminino, masculino 

Profissão  Domínio: tabela de profissões 

Estado Civil  Domínio: tabela de estado civil 

e-mail ✓ E-mail pessoal e sem repetição para outro assinador 

Telefone Residencial    
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Cédula de produto Rural - CPR 

Informação Obrigatória? Observação 

Telefone Celular    

Endereço    

UF  Domínio: Tabela de UF 

Município  Domínio: Tabela de Municípios 

Nome Cônjuge ✓ 
Se estado Civil do Produtor for casado com comunhão parcial ou 

total de bens 

CPF_CNPJ Cônjuge ✓   

Identidade Cônjuge    

Órgão Expedidor Cônjuge    

e-mail ✓ E-mail pessoal e sem repetição para outro assinador 

Visão dos demais emitentes (Possível mais de uma vez) 

Nome ✓ Campos obrigatórios apenas se houver outros emitentes 

CPF_CNPJ ✓   

Identidade    

Órgão Expedidor    

Nacionalidade  Domínio: Países 

Sexo  Domínio: Feminino, masculino 

Profissão  Domínio: tabela de profissões 

Estado Civil  Domínio: tabela de estado civil 

e-mail ✓   

Credor (Possível 1 vez) 

Nome ✓   

CPF_CNPJ ✓  

Endereço do Credor ✓  

UF ✓ Domínio: Tabela de UF 

Município ✓ Domínio: Tabela de Municípios 

Produto (Possível 1 vez) 

Tipo do Produto ✓ Domínio: tabela de produto 

Local de Armazenamento    

Características  característica do produto - Validar limitação do campo 

Produto - Safra – (Possível mais de uma vez para o produto) 

Descrição da Safra ✓ Domínio: tabela de safras 

Situação  Domínio: À PRODUZIR OU PRODUZIDO 

Quantidade do Produto ✓   

Unidade do Produto ✓ Domínio: tabela de unidade 

Padrão de 

Acondicionamento 
✓ Domínio: tabela de padrão de acondicionamento por unidade 

Fonte da Cotação  Domínio: tabela de entidades 

Mercado da Cotação    

Índice de Cotação    

Data da Cotação  Padrão AAAA-MM-DD 

Valor Unitário ✓   

Data do Plantio  Padrão AAAA-MM-DD 
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Cédula de produto Rural - CPR 

Informação Obrigatória? Observação 

Safra - Entrega (Possível n vezes para a safra Produto) 

Descrição da Safra ✓ APENAS PARA CPR FÍSICA 

Endereço ✓   

UF ✓ Domínio: Tabela de UF 

Município ✓ Domínio: Tabela de Municípios 

Data da 

Entrega/Vencimento 
✓ Padrão AAAA-MM-DD 

Forma de pagamento  Prestação Única ou Parcelada 

Cronograma de Liquidação   

Condições da Entrega ✓   

Quantidade Entregue ✓ CPR FÍSICA 

Vencimento Antecipado ✓ Inadimplemento de qualquer obrigação 

Produto - Negociação (Possível 1 vez para o produto) 

Moeda ✓ APENAS PARA CPR FINANCEIRA 

Variação Cambial  Apontar moeda. 

Percentual de Juros  Taxa juros fixa ou flutuante.  

Termo da Negociação ✓   

Fator de Correção    

Observação    

Forma de Liquidação  
Campo obrigatório para a Cédula de Produto Rural com 

Liquidação Financeira 

Condição de Liquidação  
Campo obrigatório para a Cédula de Produto Rural com 

Liquidação Financeira 

Data Primeira parcela ✓ Padrão AAAA-MM-DD 

Data de Liquidação ✓ Padrão AAAA-MM-DD 

Vencimento Antecipado ✓ Inadimplemento de qualquer obrigação 

Propriedade (Possível 1 vez) 

Área da Produção ✓    

Unidade Área de Produção   UNIDADE DE MEDIDA - HECTARE 

Área Total     

Unidade Área Total   UNIDADE DE MEDIDA - HECTARE 

Propriedade Imóvel (Possível n vezes) 

Identificação do Imóvel ✓    

Tipo do Imóvel ✓  Domínio: PROPRIO OU ARRENDADO 

UF   Domínio: Tabela de UF 

Município ✓  Domínio: Tabela de Municípios 

Cartório ✓    

Matrícula ✓    

Imóvel Coordenadas - (Possível n vezes - opcional)  

Gleba     

Latitude     
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Cédula de produto Rural - CPR 

Informação Obrigatória? Observação 

Longitude     

Garantias (Possível n vezes para cada item) - Obrigatório apenas PENHOR 

Tipo de Penhor ✓   

Descrição do Penhor ✓   

Valor ✓   

Declaração de 

Essencialidade da 

Garantia 

✓ 
Apontar se os bens dados em garantia fiduciária são ou não 

essenciais.  

Nome ✓   

CPF_CNPJ ✓  Informação será validada nas bases da Receita Federal do Brasil 

Endereço   

UF   

Município   

Identidade    

Órgão Expedidor    

Nacionalidade    

Profissão ✓ Domínio: tabela de profissões 

e-mail ✓   

Tipo Avalista  Domínio: AVALISTA ou ANUENTE 

Nome do Avalista   

CPF_CNPJ   Informação será validada nas bases da Receita Federal do Brasil 

Profissão   

Endereço   

UF   

Município   

Emissor do Seguro    

Data    

Valor    

Descrição Seguro    

Emissor da Fiança    

CPF_CNPJ   Informação será validada nas bases da Receita Federal do Brasil 

Profissão   

Endereço   

UF   

Município   

Data    

Valor    

Descrição Fiança    

IPTU    

Registro  Matrícula? 

Nome Proprietário    

CPF/ CNPJ Proprietário   Informação será validada nas bases da Receita Federal do Brasil 

Endereço    
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Cédula de produto Rural - CPR 

Informação Obrigatória? Observação 

UF    

Município    

Cartório    

Valor    

Descrição Imóvel    

Tipo de Negócio  Domínio: Alienação Fiduciária, Hipoteca 

Nome Proprietário    

CPF/ CNPJ Proprietário   Informação será validada nas bases da Receita Federal do Brasil 

Endereço   

UF   

Município   

Matrícula    

Cartório de Registro   

Identificador    

Tipo Aeronave    

Cartório    

Tipo de Negócio    

Nome Proprietário    

CPF/ CNPJ Proprietário   Informação será validada nas bases da Receita Federal do Brasil 

Registro    

Identificador    

Tipo Embarcação  Domínio: tabela tipo de embarcação 

Cartório    

Tipo de Negócio  Domínio: Alienação Fiduciária, Hipoteca 

Valor do Bem na 

Originação 
   

Placa    

Chassi    

Renavam    

Ano    

Cor    

Marca    

Modelo    

Combustível    

Ano de Fabricação    

Descrição Veículo    

Nome Proprietário    

CPF/ CNPJ Proprietário   Informação será validada nas bases da Receita Federal do Brasil 

Endereço   

UF   

Município    

Patrimônio Rural em 

Afetação 
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Cédula de produto Rural - CPR 

Informação Obrigatória? Observação 

Nome Proprietário   

CPF/ CNPJ Proprietário   Informação será validada nas bases da Receita Federal do Brasil 

Endereço   

UF   

Município   

Matrícula   

Cartório de Registro   

Cédula Imobiliária Rural 

(CIR) 
  

Registro   

Valor   

Vencimento   

Avalista   

Identificação do 

Patrimônio Rural em 

Afetação da CIR 

  

Endosso (Possível n vezes) 

Endossatário   

CPF_CNPJ   Informação será validada nas bases da Receita Federal do Brasil 

Endereço   

UF   

Município   

Anexos (Possível n vezes)  

Identificador Documento ✓ Identificador do Documento 

Tipo Documento ✓   

Nome Documento ✓ Domínio: tabela tipos de documento 

Arquivo ✓   

Quadro 4 – Campos dos registros “Cédula de produto Rural – CPR”. 

 

- Requisitos para registro de Cédula de produto Rural - CPR:  

• Inexistência de Registro do mesmo Ativo Financeiro nas bases de dados do 

Sistema Interno e nos sistemas das demais Registradoras autorizadas a efetuar o 

registro de CPR.  

• As CPR’s emitidas serão assinadas pelos emitentes e seus garantidores por meio 

eletrônico. 

• A CPR deve ser emitida por produtor rural, pessoa natural ou jurídica, cooperativa 

agropecuária /ou associação de produtores rurais. 

• A CPR deverá apresentar promessa pura e simples de entrega do produto. 

• As CPRs registradas são títulos líquidos e certos, sendo exigíveis pela quantidade 

e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação 

financeira, podendo ainda ser por meio de prestação única ou parcelada de 

acordo com as condições e cronogramas previstas no título. 
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• Os aditamentos, ratificações e retificações constarão dos “Anexos” da CPR, sendo 

o termo datado e assinado pelo emitente, pelo garantidor e pelo credor, 

constando expressamente no registro do título original. 

• No caso de CPRs garantidas por Cédulas Rurais Imobiliárias (CIR), tais títulos 

deverão ser registrados para que tenham validade e eficácia na forma da Lei nº 

13.986/20. 

• A CPR que utilizar como garantia o patrimônio rural em afetação deverá cumprir 

as normas previstas no caput e no §1º do art. 19, no art. 21, incisos VIII e IX do 

caput e no §§1º e 2º do art. 22 e nos arts. 24, 25 e 28 da Lei nº 13.986/20; 

• As CPR’s emitidas a partir de 1º de janeiro de 2021, bem como seus aditamentos, 

para que tenham eficácia deverão ser registrados em até 10 (dez) dias úteis da 

data de emissão ou aditamento. 

• O valor referencial da CPR, seja ela física ou financeira, deverá ser apurado pela 

multiplicação do preço praticado para o produto no dia útil imediatamente 

anterior a data de emissão, pela quantidade de produto especificado, em caso de 

indisponibilidade na data mencionada, deve ser considerado o último preço 

disponível para o produto. 

• O preço utilizado para fins de apuração da obrigatoriedade de registro da CPR será 

apurado a partir de informação de acesso público, com divulgação periódica, em 

base preferencialmente diária, por instituição idônea e de credibilidade no 

mercado e previamente definida pelas partes, no caso da CPR Financeira a 

instituição será a mesma contida no título para fins de liquidação. 

• A não identificação dos bens objetos da alienação fiduciária não retiram a eficácia 

da garantia outorgada, podendo essa incidir sobre outros do mesmo gênero, 

qualidade e quantidade, de propriedade do garante. 

• No caso de CPR emitida com base em moeda estrangeira o valor referencial de 

emissão deve ser convertido em reais com base na cotação de fechamento da 

data de apuração do preço disponível no Sistema PTAX. 

• A CPR poderá ser considerada vencida na hipótese de inadimplemento de 

qualquer das obrigações do emitente. 

• O endossante não responde pela entrega do produto, mas, tão somente, pela 

existência da obrigação. 

• Fica dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra o 

avalista. 

 

4. Registro de Ativos Financeiros via Integrações API / JSON. 

 

O Sistema está preparado para processar requisições de Registro de Ativos 

Financeiros a partir do envio de solicitações via integração API / JSON realizadas pelos 

sistemas dos Participantes.   
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 Fig. 2 – Fluxograma de processamento de requisições no sistema. 

 

Os passos apresentados no fluxo acima são detalhados abaixo:  

 

1. O Participante envia uma requisição via integração API / JSON para o Sistema 

da CRDC. Estas requisições são enviadas em layouts específicos de cada 

Participante, definidos no início do relacionamento com a CRDC em 

Documentos Internos de Especificação Técnica, contendo as informações 

Serviços:  

1. Realização, alteração ou exclusão de 

registro de Ativos Financeiros.  
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dos Ativos Financeiros e das operações realizadas, nas quais estes Ativos 

Financeiros foram utilizados;  

2. A CRDC recebe a requisição enviada pelo Participante via integração API / 

JSON;  

3. A CRDC identifica o tipo de serviço solicitado, podendo ser a realização, 

alteração ou exclusão de Registro de Ativo;    

4. A CRDC realiza o processamento da requisição, consultando e atualizando as 

bases de dados do Sistema e realizando a validação das informações: 

I. Unicidade do Registro;   

II. Situação da nota fiscal eletrônica que lastreia o ativo 

(exclusivo para Duplicatas Mercantis – DM);  

III. Informações relativas às partes envolvidas na nota fiscal 

eletrônica quando o Ativo Financeiro possuir Nota Fiscal 

Eletrônica associada; e 

IV. Situação da CPR, avaliando se essa apresenta os requisitos 

mínimos para registro. 

5. As bases de dados do Sistema da CRDC são consultadas e/ou atualizadas 

como resultado do processamento da requisição recebida via integração API 

/ JSON;  

6. As bases de dados do Sistema de Interoperabilidade e demais Registradoras 

autorizadas a registrar CPRs são consultadas e/ou atualizadas como 

resultado de uma requisição interna enviada pelo próprio Sistema de 

Registros. 

7. O Sistema obtém o resultado do processamento da requisição.  

8. O Sistema CRDC informa o resultado do processamento da requisição para o 

Participante via integração API / JSON. Sendo a validação bem-sucedida, 

para o caso de Registro de Ativo Financeiro, o Sistema registra 

automaticamente os Ativos Financeiros, com a geração do Número Único de 

Registro (NUR) de cada Ativo Financeiro no Sistema e atribuição do número 

gerado pelo Sistema de Interoperabilidade (apenas para Duplicata Mercantil 

– DM). O Participante recebe o retorno do processamento de sua requisição 

e atualiza seu sistema. 

  

Posteriormente, pode ser solicitado ao Participante documentos e informações 

que atestem o controle de titularidade do Ativo Financeiro registrado, conforme aplicável.  

 

Para o Registro de Ativos Financeiros, caso a validação não seja bem-sucedida ou 

os Ativos Financeiros já tenham sido anteriormente registrados no Sistema, o Registro não 

será acatado e será gerado retorno de erro disponível via consulta de remessa na 

integração API / JSON, conforme tabela de mensagens de erro no Manual de Integração 

- Sistema de Registro CRDC. 
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Os Ativos Financeiros registrados por estes processos também podem ser 

visualizados no Sistema, através da tela do menu Ativos, menu Consulta Duplicatas ou 

Consulta outros ativos  - fig. 8. 

 

Caso as requisições recebidas pelo Sistema sejam relativas a alterações de 

Registros já realizados, após validações, seu processamento e atualização do Registro, elas 

estarão disponíveis para consultas no histórico do Ativo Financeiro (ícone do quadrado 

com uma seta constante no menu Ativos, na coluna Ações – opção Histórico- destaque 

fig. 9). 

 

5. Registro de Ativos Financeiros via Digitação em Tela (Menu Ativos/Inclusão) 

disponível apenas para Duplicatas Mercantis - DM. 

5.1. Tela de Entrada de Dados Básicos: 

 
Fig. 3 – Tela de inclusão de dados básicos - Ativos Financeiros. 
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5.2. Tela de dados Específicos de Duplicata Mercantil (DM) – Operações de 

Desconto e Garantia 

 
Fig. 4 – Tela de inclusão de dados específicos – duplicata mercantil (operação desconto) 
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5.3. Tela de dados Básicos de Duplicata Mercantil (DM) – Operação Garantia 
 

 
Fig. 5 – Tela de inclusão de dados básicos – duplicata mercantil (operação garantia) 

 

 

6. Registro de Duplicatas Mercantis via Plataforma de Formalização. 

 

O registro do Ativo Financeiro Duplicata Mercantil - DM no Sistema de Registro 

CRDC - https://registro.crdc.com.br:8443/  pode ser realizado via integração com a 

Plataforma CRDC de Formalização - https://plataforma.crdc.com.br:8443/ . 

 

O Participante que contratar o serviço de Registro, será habilitado pela CRDC neste 

novo Sistema, receberá treinamento funcional pelo time da CRDC e poderá registrar as 

Duplicatas negociadas, que tenham a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica – Nfe 

informada, a partir da Plataforma CRDC. Para isso, basta selecionar as duplicatas e clicar 

no botão “REGISTRAR ATIVO”. 

 

https://registro.crdc.com.br:8443/
https://plataforma.crdc.com.br:8443/
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Fig. 6 – Tela de gestão de duplicatas da Plataforma CRDC de Formalização. 

 

Além disso, é possível cancelar o registro de uma duplicata, ao clicar no botão 

“Cancelar Registro”.  

 

Caso a operação, na qual as duplicatas foram registradas, seja cancelada, o registro 

dessas duplicatas será cancelado automaticamente. 

 

7. Acesso ao Sistema e suas Funcionalidades 

 

Com o Cadastro Inicial é permitido aos usuários do Participante utilizar as 

funcionalidades do Sistema, observadas as regras e procedimentos definidos neste 

Manual, no Regulamento do Sistema e nas demais Normas da CRDC. 

 

O usuário do Participante poderá acessar o Sistema por meio de login e senha, 

acessando o endereço eletrônico: https://registro.crdc.com.br:8443  pelos navegadores 

Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox Mozilla e clicando no botão Acessar: 

 

REGISTRAR ATIVO 

https://registro.crdc.com.br:8443/
https://registro.crdc.com.br:8443/
https://plataforma.crdc.com.br:8443/
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Fig. 7 – Tela de login no Sistema de registro. 

 

Realizado o login, o usuário terá acesso aos menus (Fig. 8): 

 

• Ativos – para consultar os registros realizados e, se necessários, incluir Duplicatas 

Mercantis - DM;  

• Cadastros - para cadastrar usuários (essa opção aparece apenas para o usuário 

máster) 

• Remessas – para consultar as remessas enviadas e avaliar possíveis erros 

• Conciliação – para realizar a conciliação mensal 

• Documentos – para consultar os documentos relacionados ao Sistema 

 

7.1. Ativos – Consulta e Inclusão 

 

     
Fig. 8 – Tela do menu Ativos. 

 

O usuário máster, além da consulta dos Registros realizados e dos documentos 

relacionados ao Sistema, tem acesso ao cadastro de usuários no menu Cadastros, onde é 

possível incluir, editar, bloquear ou excluir usuários. 
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Fig. 9 – Tela Gestão de Registros. 

 

No menu Ativos é possível selecionar as opções “Consulta Duplicatas” ou 

“Consulta Outros Ativos” (fig. 8) sendo direcionado para tela Gestão de Registros, onde 

existem opções de filtros que permitem selecionar os Ativos Financeiros: 

 

Duplicatas (fig. 10) Outros Ativos (fig. 11) 

Participante CNPJ Participante 

Intervalo de datas Participante 

Número da duplicata Tipo de ativo 

Número da operação Identificador do ativo 

Tipo de operação CNPJ credor 

Data Registro Data Registro 

Chave de acesso Nome credor 

Se houve alteração no registro Data de emissão 

Se o registro tem sigilo ou não CNPJ / CPF devedor 

CNPJ emitente Nome devedor 

Nome emitente Data de Vencimento 

CPF / CNPJ do sacado Tipo Operação 

Nome do sacado Sigilo 

CNPJ do beneficiário NUR 

NUR  

CPF / CNPJ do Proponente 
        Quadro 5 – Critérios de pesquisa. 
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Fig. 10 - Opções de filtros que permitem selecionar as Duplicatas registradas. 

 

Fig. 11 - Opções de filtros que permitem selecionar outros Ativos Financeiros registrados (atualmente apenas CPRs). 

 

Na tela Cadastro de Usuários (fig. 12), na visão do usuário máster, é possível: 

• incluir novos usuários ao clicar no botão Adicionar Novo (fig. 12) 

• editar usuários já cadastrados no ícone “Editar” da coluna “Ações” e, inclusive, 

bloquear o acesso dos mesmos ao clicar em “Sim” no campo Acesso Bloqueado (fig. 

14) 

• remover usuários já cadastrados no ícone “Excluir” da coluna “Ações” (fig. 12) 
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• consultar o histórico de alterações do usuário no ícone “Histórico” da coluna 

“Ações” (fig. 12) 

 

 

Fig. 12 – Tela de Cadastro de Usuários. 

 

 

Fig. 13 – Tela de Inclusão de Novos Usuários. 
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Fig. 14 – Tela de Edição de Usuário já cadastrado. 

 

 

 Fig. 15 – Tela de Confirmação de Exclusão de Usuário. 
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 Fig. 16 – Tela de Histórico das Alterações Realizadas no cadastro do usuário. 
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8. Liberação de Ativos Financeiros Registrados 

 

8.1. Duplicatas 

 

8.1.1. Via API / JSON 

 

Esse serviço deve ser usado sempre que o Participante desejar liberar uma ou mais 

duplicatas mercantis da sua carteira por motivos diversos sendo eles: 

 

• 01 – Nota fiscal cancelada  

• 02 – Título recomprado pelo emitente 

• 03 - Título sofreu alteração de data e/ou valor 

• 04 - Título com dados inconsistentes (chave de acesso, cedente, número da 

duplicata e sacado) 

• 05 – Outros Motivos. 

• 13 – Recebível substituído  

• 15 – Ordem judicial 

 

Enviar informações via integração API / JSON, com NUR e Motivo. 

 

Detalhes no Manual de Integração – Sistema de Registro. 

 

8.1.2. Via tela 

 

 
 Fig. 17 – Tela de Liberação de Duplicata. 

 

8.2. CPRs 

 

Esse serviço deve ser usado sempre que o Participante desejar liberar um registro 

da sua carteira por motivos diversos. 
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• 02 – Título recomprado pelo emitente 

• 03 - Título sofreu alteração de data e/ou valor 

• 05 – Outros Motivos. 

• 13 – Recebível substituído  

• 15 – Ordem judicial 

 

8.2.1. Via integração API / JASON 

 

 

Enviar informações via integração API / JSON, com NUR e Motivo. 

 

Detalhes no Manual de Integração – Sistema de Registro. 

 

 

8.2.2. Via tela 

 

 
 Fig. 18 – Tela de Liberação de CPR. 

 

9. Relatórios de Ativos Registrados 

 

Para cada Registro listado, constará na coluna “Ações” uma lupa      de “Detalhes” 

da operação, onde ao ser clicada irá exibir os detalhes do ativo.  
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9.1. Duplicata Mercantil 

 
Fig. 19 – Relatório duplicata mercantil. 
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9.2. Cédula de Produto Rural - CPR 

 

 
Fig. 20 – Relatório Cédula de Produto Rural - CPR. 

 

  



 

 
MANUAL DE OPERAÇÕES - Sistema de Registro CRDC - Ver. 5.1 Pág. 31 - 47 

10. Processo de Conciliação 

 

10.1. Duplicatas 

 

O processo de conciliação da CRDC pode ser realizado via integração API / JSON ou via 

portal do Sistema de Registro CRDC. 

 

10.1.1. Conciliação via integração API / JSON 

 

O processo de conciliação via integração API / JSON está estruturado em 3 (três) 

etapas: 

 

1. envio de informações pelo Participante responsável pelo controle de 

titularidade dos Ativos Financeiros para a CRDC, com as informações dos Ativos 

Financeiros registrados no Sistema, via integração API / JSON;   

2. processamento pela CRDC das rotinas de conciliação, confrontando os 

dados recebidos com os constantes em sua base de dados; e   

3. disponibilização de retorno da CRDC para o Participante, com o resultado 

do processamento realizado, via consulta disponível na integração API / JSON. 

 

Estas 3 (três) etapas serão repetidas em ciclos até que não existam divergências 

entre as informações enviadas pelo Participante e as constantes na base de dados da 

CRDC. O Participante é responsável pela conciliação dos Ativos Financeiros que registrar 

no Sistema e deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar que as 

informações constantes do Sistema sejam corretas, completas e suficientes. 

 

Para isto, o Participante envia as informações à CRDC, até o 4º (quarto) dia útil do 

mês subsequente, de todos os Ativos Financeiros ativos em seus controles internos que 

tenham sido registrados no Sistema até o último dia do mês anterior. 

 

A CRDC recebe as informações, via integração API / JSON, e efetua o processo de 

cruzamento das informações. 

 

Ocorrendo discrepância entre as informações cruzadas, o Sistema gera retorno, 

disponível via integração API / JSON, com as inconsistências encontradas, as quais podem 

ser: 

 

1. Registro de Ativo Financeiro existente no arquivo eletrônico do 

Participante e inexistente no Sistema; 

2. Registro de Ativo Financeiro inexistente no arquivo eletrônico do 

Participante e existente no Sistema; ou 
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3. informações diferentes registradas no arquivo eletrônico do Participante e 

no Sistema. 

 

Cabe ao Participante tomar todas as ações corretivas em até 3 (três) dias úteis 

contado a partir da data limite para a conciliação (4º - quarto dia útil do mês subsequente), 

sendo sugeridas: 

 

1. Registro dos Ativos Financeiros no Sistema para a situação descrita no Item 

I do parágrafo anterior; 

2. Exclusão de Registro de Ativos Financeiros no Sistema para a situação 

descrita no Item II do parágrafo anterior; ou 

3. Alteração de Registro de Ativos Financeiros no Sistema para a situação 

descrita no Item III do parágrafo anterior. 

 

Caso o Participante não tenha efetuado a correção necessária no prazo 

estabelecido, será notificado por e-mail e estará sujeito a aplicação das penalidades 

constantes no Regulamento do Sistema, além de notificação ao BCB. 

 

O fluxo da conciliação é mostrado na figura abaixo: 
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 Fig. 21 - Fluxo da conciliação. 

 

Os passos apresentados no fluxo acima são detalhados abaixo: 

 

1. O Participante envia informações de conciliação para o Sistema da CRDC, 

via integração API / JSON;  

2. A CRDC recebe as informações enviadas pelo Participante;  

3. A CRDC realiza o processamento da remessa, consultando e atualizando 

as bases de dados do Sistema;  

4. As bases de dados do Sistema da CRDC são consultadas e/ou atualizadas 

como resultado do processamento das informações recebidas do  

Serviço: Conciliação mensal. 
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Participante;  

5. A CRDC obtém o resultado do processamento da requisição;   

6. A CRDC disponibiliza o retorno do processamento para o Participante, via 

consulta na integração API / JSON; e  

7. O Participante recebe o resultado do processo de conciliação.  

 

Abaixo apresentamos alguns cenários de conciliação: 

 

    
Fig. 22 – Cenários de conciliação. 
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10.1.2. Conciliação via portal do Sistema de Registro CRDC 

 

Ao selecionar o menu "Conciliação” será apresentada uma lista ao Usuário Máster 

que estiver logado com todas as empresas as quais está vinculado e com os períodos ainda 

pendentes de conciliação (no caso do usuário ADM, irão aparecer todas as empresas que 

tiverem pendências de envio de conciliação). 

 

 
Fig. 23 – Tela de gestão de conciliação. 

 

Ao clicar no botão “Filtros” serão apresentados os seguintes filtros abaixo: 

 
Fig. 24 – Filtro conciliação. 

 

Ao clicar no ícone “Baixar Relatório”, o usuário fará o download de um arquivo de 

texto separado por vírgulas - CSV para efetuar a conciliação das informações registradas 

no Portal de Registro com as informações de seus próprios sistemas.  

 

O arquivo com os dados de conciliação será gerado no formato texto separado por 

vírgulas- CSV, com um registro por linha, contendo as seguintes informações: 

 

Cabeçalho 

CNPJ do Participante  

Registros (linhas) 
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Tipo da Operação 

NUR 

Proponente 

Chave de Acesso 

Sigilo 

Número do Ativo 

Data de Emissão 

Data de Vencimento 

Valor 

CNPJ do Emitente  

CNPJ do Sacado  

Garantias (grupo exclusivo para operações de garantia) 

Tipo da Garantia 

Valor da Dívida 

Data da Assinatura do Contrato de Garantia 

Data de Vencimento do Contrato de Garantia 

Taxa de Juros a.m. 

CNPJ do Beneficiário 

Nome Beneficiário 

Rodapé 

Total Registros 

Total (R$) 

Mês de referência 

Quadro 6 – Campos para o arquivo CSV de conciliação. 

 

Se o Participante constatar divergências entre as informações fornecidas pelo 

Portal de Registros e as informações em seus próprios sistemas deve tomar uma das 

seguintes ações: 

 

a. Erros nos dados do Portal de Registro: Efetuar correção dos dados no Portal 

de Registro, via integração API / JSON, e refazer o processo de conciliação. Este 

processo deve ser repetido até que não sejam mais constatadas divergências. 

 

b. Erros nos dados de seus próprios sistemas: Efetuar a correção em seus 

sistemas e encerrar o processo de conciliação. Para isso, deve selecionar os 

itens na tela de gestão de conciliação e acionar o botão “Concluir Conciliação” 

(fig. 21).  

 

Se o usuário constatar que as informações fornecidas pelo Portal de Registro são 

exatamente iguais às informações em seus próprios sistemas deve selecionar os itens na 

tela de gestão de conciliação e encerrar o processo de conciliação selecionando a opção 

“Concluir Conciliação” (fig. 21). 
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Ao acionar o botão “Confirmar Conciliação” o sistema apresenta uma janela com 

a informação de que a conciliação foi confirmada. 

 

 
Fig. 25 – Janela de confirmação. 

 

Quando não houver mais períodos de conciliação a serem confirmados, o sistema 

vai informar “registro não encontrado” no canto superior direito da tela de conciliação. 

    

A conciliação deve ser realizada até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente ao 

mês em que as operações forem registradas. 

 

Caso o Participante não tenha efetuado a correção necessária no prazo 

estabelecido, será notificado por e-mail e estará sujeito a aplicação das penalidades 

constantes no Regulamento do Sistema, além de notificação ao BCB.  

 

10.2. CPR 

 

 

10.2.1. Conciliação via integração API / JSON 

 

 

Esse serviço deve ser usado sempre que o Participante desejar realizar a 

conciliação dos registros da base que se encontram com status “Registrado” e que forem 

registrados no último mês (mesmo que a data de vencimento esteja expirada) acrescido 

de registros cuja data de vencimento ainda não esteja vencida.  

 

  Todos os Ativos registrados no Sistema devem ser conciliados. A Conciliação será 

feita pela CRDC, mediante o recebimento dos dados enviados pelo participante. 

 

Conciliação confirmada! 
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O processo usa criptografia (Hash) para ganharmos performance e segurança 

neste processo, com isso não precisará enviar todos os dados e sim um identificador que 

consolida o conteúdo em um hash. 

 

O processo de conciliação via integração API / JSON está estruturado em 5 (cinco) 

etapas:  

1. O Participante deve gerar o hash das informações enviadas do corpo da 

requisição no momento do envio do registro e no endosso da CPR para a CRDC 

e para fazer isso o payload das informações deve ser ordenado em ordem 

alfabéticas crescente e a partir desse JSON deve ser gerado o hash em MD5; 

 

Exemplo de geração do hash MD5 usando a linguagem de programação Java. 

 
 Fig. 26– Exemplo conciliação de CPR. 

 

2. A CRDC recebe o registro e após passar por todas as validações técnicas e de 

negócio geramos o hash da mesma forma que o Participante gerou antes de 

enviar as mesmas informações para a CRDC, com isso garantimos um mesmo 

modelo; 

 

3. O Participante envia a requisição contendo os NUR’s e HASH’s para ser 

conciliado. 

 

4. A CRDC recebe a requisição contendo os dados a serem conciliados e confere 

cada NUR com seu respectivo HASH. 

 

5. A CRDC retorna na mesma requisição as CPR’s que não foram conciliadas e seu 

respectivo motivo. 

   

Estas 5 (cinco) etapas serão repetidas em ciclos até que não exista divergências 

entre as informações enviadas pelo Participante e as constantes na base de dados da 

CRDC. O Participante é responsável pela conciliação das CPR’s que registrar no Sistema e 

deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar que as informações 

constantes no Sistema sejam corretas, completas e suficientes. 
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Para isso, o Participante envia as informações à CRDC, até o 4º (quarto) dia útil do 

mês subsequente, de todos as CPR’s ativas em seus controles internos que tenham sido 

registrados no Sistema até o último dia do mês anterior.  

 

Importante: Caso a CRDC não receba estas informações de conciliação até o 4º 

(quarto) dia útil do mês subsequente, enviará notificações de pendência de 

conciliação ao Participante, via e-mail, no 5º (quinto) dia útil e no 15º (décimo 

quinto) dia útil do mês subsequente. Após o envio do segundo e-mail o 

Participante está sujeito às penalidades previstas no Regulamento e a notificação 

da pendência ao Banco Central do Brasil. 

 

Cabe ao Participante tomar todas as ações corretivas em até 3 dias úteis contado 

a partir da data limite para a conciliação (4º dia útil do mês subsequente), sendo 

sugeridas:  

  

1.         Exclusão de Registro da CPR no Sistema ou   

2.         Alteração de Registro da CPR no Sistema.   

   

Caso o Participante não tenha efetuado a correção necessária no prazo 

estabelecido, será notificado por e-mail e estará sujeito a aplicação das penalidades 

constantes no Regulamento do Sistema, além de notificação ao BCB. 

 

 

11. Publicidade - Geração de Extratos 

 

O sistema permite a obtenção de informações sobre os registros, via internet, por 

qualquer interessado. 

 

Para efetuar a consulta basta acessar o portal https://registro.crdc.com.br:8443/  

 

 

https://registro.crdc.com.br:8443/
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Fig. 27 – Consulta publicidade a terceiros. 

 

Ao clicar no item consulta publicidade a terceiros (em destaque na fig. 34) o 

Sistema apresentará uma tela com os dados para consulta do ativo. A consulta pode ser 

feita pelo NUR ou por uma combinação de campos: CNPJ Emitente, CNPJ/CPF Sacado e/ou 

Devedor e número do ativo. 

 

Ao efetuar a consulta o sistema retornará mensagem informando se o ativo está 

registrado e se foi registrado como confidencial.  

 

 
Fig. 28 – Resultado consulta publicidade a terceiros. 

 

Em se tratando de um registro não confidencial, caso o consulente necessite de 

um extrato com detalhes sobre o ativo e a operação registrados, basta entrar em contato 

com a Central de Atendimento CRDC, via e-mail suporte@crdc.com.br, para obtenção do 

extrato de registro, podendo requerer ainda a consulta perante outras registradoras 

mailto:suporte@crdc.com.br
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através do Sistema de Interoperabilidade e/ou do Sistema de Consulta as demais 

Registradoras autorizadas a registrar CPR. Essa consulta é passível de tarifação. 

 

Em se tratando de um registro confidencial, a CRDC atestará no Extrato o registro 

do Ativo Financeiro no Sistema a existência ou não de ônus ou gravame sobre tal Ativo 

Financeiro. 

 

O Participante pode obter o extrato dos seus Registros diretamente via sistema, 

acionando o botão no menu “ações”. Essa consulta é passível de tarifação. 

 

 
Fig. 29 – Geração de extrato pelo Participante. 

 

 

 
Fig. 30 – Extrato de ativo registrado. 
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12.  Rastreabilidade das Informações do Sistema 

 

A CRDC implementou no Sistema o conceito de trilhas de auditoria, estando essa 

funcionalidade disponível para consultas pelo BCB e pelos Participantes. 

 

As trilhas de auditoria permanecerão disponíveis durante o tempo em que vigorar 

os Registros e por até 8 (oito) anos após o vencimento dos Ativos Financeiros registrados 

ou exclusão no Sistema. 

 

As tabelas dos Registros dos Ativos Financeiros possuem tabelas históricas espelho, 

com o mesmo conteúdo das originais e 3 (três) campos adicionais, que permitem o controle 

das manutenções realizadas em cada campo: 

 

I. um campo para identificar o autor da modificação; 

II. um campo para identificar a data e hora da modificação; e 

III. um campo para identificar o tipo de operação, com os detalhes do que foi 

alterado. 

 

Cada tabela espelho apresentará no campo “Tipo de operação”, as 

movimentações efetuadas (inclusões, alterações, conciliações e envio) durante todo o 

ciclo de vida do Registro. 

 

A seguir apresentamos cenários de rastreabilidade das informações do Sistema, 

para os casos de realização, alteração e conciliação de Registros: 
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Fig. 31 – Rastreabilidade das Informações do Sistema   

 

 

13. Níveis de Serviço do Sistema 

 

Os níveis de serviço do Sistema estão definidos no Regulamento do Sistema, em 

conformidade com as exigências do BCB. 

 

As suspensões ou interrupções no funcionamento do Sistema, serão realizadas, 

preferencialmente, em finais de semana ou horários noturnos, de baixo movimento, à 

exceção: 

 

I. de eventuais interrupções necessárias para ajustes técnicos ou 

manutenção, com duração de até 10 (dez) minutos; 

II. de intervenções emergenciais decorrentes da necessidade de preservar a 

segurança dos servidores, destinadas a evitar ou fazer cessar a atuação de 

hackers ou crackers, ou destinadas a implementar correções de segurança;     

III. de suspensão da prestação de qualquer dos Serviços por determinação de 

autoridades competentes; e 

IV. de sobrecarga de tráfego conhecida por DOS (denial of service), caso em 

que, inclusive, a fim de assegurar a estabilidade do link, fica a CRDC autorizada 

a desconectar seus servidores da internet. 
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14. Tarifação e Cobrança 

 

As tarifas de uso do Sistema estão indicadas nas propostas comerciais e contratos 

celebrados entre a CRDC e os Participantes. 

 

O inadimplemento no pagamento das tarifas pode implicar na suspensão ou 

cancelamento do acesso do Participante ao Sistema. 

 

15. Suspensão e Cancelamento do Acesso do Participante ao Sistema 

 

O Participante pode solicitar a suspensão ou o cancelamento de seu acesso ao 

sistema nas condições previstas no Regulamento. 

 

A CRDC pode suspender ou cancelar o acesso de um Participante ao sistema nas 

condições previstas no Regulamento. 

 

Tanto a Suspensão como o Cancelamento do acesso dos Participantes ao Sistema 

ocorrem pela Inativação do Participante: temporária ou definitiva, respectivamente, 

realizada pela CRDC no sistema, sem que os dados do Participante sejam eliminados. 

 

  



 

 
MANUAL DE OPERAÇÕES - Sistema de Registro CRDC - Ver. 5.1 Pág. 45 - 47 

16. Disposições Gerais 

 

A Diretoria da CRDC é competente para dirimir eventuais dúvidas ou omissões 

deste Manual de Operações, através de Informativos, complementando o disposto no 

presente documento. 

 

Em casos de dúvidas ou considerações sobre as informações contidas neste 

Manual de Operações, o Participante poderá entrar em contato com a CRDC por meio do 

e-mail suporte@crdc.com.br, utilizando o assunto “Manual de Operações Sistema 

Registro”. 

 

O presente Manual de Operações entrou em vigor em 26 de janeiro de 2020 e está 

disponível para acesso, a qualquer momento, pelo Participante, por meio do endereço 

eletrônico https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos  . 

  

https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos
https://registro.crdc.com.br:8443/


 

 
MANUAL DE OPERAÇÕES - Sistema de Registro CRDC - Ver. 5.1 Pág. 46 - 47 

Controle de Versões do Manual de Operações 

Data Versão Atualização Realizado por 

24/10/2019 1 Versão inicial Produtos 

05/12/2019 2.0 

Nesta versão o nome do documento “CRDC - 

Manual de Operação Duplicatas” foi 

substituído por “Manual de Operações - 

Sistema de Registro CRDC”. 

 

Inclusão das telas para envio de instruções e 

recebimento de retornos do portal do 

Sistema de Registro da CRDC. 

 

Inclusão a nova sistemática para a realização 

da Conciliação pelos Participantes, com o uso 

de relatórios de registros obtidos no portal do 

Sistema de Registro da CRDC. 

 

Atualização da tabela de erros. 

 

Inclusão de informações sobre a grade horária 

do serviço de Postagem de Conciliação no 

item I do capítulo 6. 

Produtos 

03/04/2020 2.1 

Inclusão da possibilidade de Registro de Ativos 

Financeiros a partir de comando na 

Plataforma de Formalização da CRDC. 

 

Alteração do nome do botão da tela do modo 

de gestão de duplicatas da Plataforma de 

Formalização CRDC, de “Registrar BACEN 

Circulares 3743/3912” para “REGISTRAR 

ATIVO”. 

 

Retirada a possibilidade de constituição de 

ônus / gravame sobre Ativo Financeiro. 

 

Substituição do termo “Direito Creditório” por 

“Ativo Financeiro”. 

Produtos 

09/09/2020 3 

Com a implantação do Sistema de 

Interoperabilidade, foi reinserida a 

possibilidade de constituição de Ônus / 

gravame sobre Ativo Financeiro. 

 

Inclusão do menu Remessa que possibilita ao 

Participante a consulta das remessas enviadas 

e seus resultados 

Produtos 
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Controle de Versões do Manual de Operações 

Data Versão Atualização Realizado por 

28/10/2020 4 Inserido o Ativo Financeiro CPR, nos termos 

do capítulo VI da Lei nº 13.986, de 7 de abril 

de 2020. 

Introdução do campo IPOC nos dados básicos 

de registro de ativos. 

Produtos 

04/06/2020 5 Inserido fluxograma de registro específico da 

CPR 

Disposições regulamentares que atendessem 

ao disposto nos artigos 2º, §1º, 3º, §2º, §3, 

§5º. 4º, 4º-A, incisos I ao III, 5º, parágrafo 

único, 8º, caput, 9º, 10, incisos I ao II, 12, 

caput, 14, 16 e 19, §1º, 16, 21, §2º, todos da 

Lei nº 8.929/94 e art. 2º da Resolução 

4.870/2020; 

Compatibilização das disposições 

regulamentares de acordo com o que prevê o 

art. 3º da Lei nº 8.929/94 e art. 1º da Resolução 

CMN nº 4.870/2020; 

 

Produtos 

04/10/2021 5.1 Atualizada a imagem de capa. Retirada a 

possibilidade de constituição de ônus e 

Gravames sobre as CPRs registradas. 

Termo Interoperabilidade de CPR substituído 

por consulta as demais registradoras (Res. 

BCB 52). Quadro de erros substituído por 

referência ao manual de integração. Inclusão 

de detalhamento de conciliação de CPR. 

Incluído capítulo de “liberação de ativos”. 

Produtos 

 


