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CAPÍTULO I - GLOSSÁRIO 

Art. 1º Os termos iniciados em letras maiúsculas, estejam no singular ou no plural, definidos 

neste artigo, são utilizados no presente Regulamento e nos demais documentos elaborados pela 

Central de Registro de Direitos Creditórios S.A. (“CRDC”).  

Parágrafo único. Para os efeitos do presente Glossário, entende-se por: 

API - Interface de programação de aplicação, cujo acrônimo API provém do Inglês Application 

Programming Interface, é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para 

a utilização das suas funcionalidades por aplicativos que não interferem em detalhes da 

implementação do software, mas apenas usam suas funcionalidades. 

Ativo Financeiro – Conforme definição do art. 2º da Resolução do CMN 4.593/17. Atualmente 

apenas as Duplicatas Mercantis e as Cédulas de Produto Rural - CPR são passíveis de registro no 

Sistema de Registro CRDC. 

BCB - Banco Central do Brasil. 

Cadastro Inicial - Autorização dada pela CRDC para o Participante utilizar as funcionalidades 

disponíveis no Sistema. 

Cédulas de Produto Rural – CPR – Cédula representativa de promessa de entrega de produtos 

rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas, instituída pela Lei nº 8.929, de 22 de 

agosto de 1994, sendo esse título líquido, certo e, exigível pela quantidade e qualidade de 

produto ou pelo valor nele previsto no caso de liquidação financeira,  emitida por produtor rural 

(pessoa natural ou jurídica – inclusive nos casos em que o objeto social compreende o caráter 

não exclusivo da atividade de produção rural), cooperativa agropecuária e associação de 

produtores rurais que tenham por objeto a produção, comercialização e industrialização de 

produtos rurais, além das pessoas naturais e jurídicas que explorem floresta nativa ou plantada 

ou que beneficiem ou industrializem produtos rurais, sendo tal título considerada Ativo 

Financeiro, para os fins de registro e de depósito em entidades autorizadas pelo Banco Central 

do Brasil a exercer tais atividades, conforme parágrafo quarto do art. 3-A da Lei nº 13.986, de 7 

de abril de 2020. 

Circular nº 3.743 - Circular do BCB nº 3.743, de 08 de janeiro de 2015, conforme alterada. 

CMN - Conselho Monetário Nacional. 

Conselho de Administração - Conselho de Administração da CRDC, nos termos de seus atos 

societários. 

Consulta às Demais Registradoras Autorizadas a Registrar CPR: Acordo Operacional para 

Disponibilização de Interfaces Eletrônicas para Compartilhamento de Informações Sobre 

Cédulas de Produto Rural, formalizado junto à B3 e à CERC Central de Recebíveis S.A., de acordo 

com a Res. BCB nº52. 
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CRDC - Central de Registro de Direitos Creditórios S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ 

sob o nº 20.087.479/0001-52. 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

Desconto - Operação em que o Participante adquire Ativos Financeiros de terceiros por valor 

menor que o valor de face do título, em razão do recebimento antecipado pelo credor original 

do Ativo Financeiro. 

Diretoria da CRDC - Composta por três diretores, sem designação específica, nos termos dos 

atos societários da CRDC, devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado de São 

Paulo. 

Duplicata - Título de crédito, extraído de fatura de operação comercial, nos termos da Lei 

5.474, de 18 de julho de 1968, que representa a obrigação do sacado de pagar, dentro do prazo 

acordado, a importância representada na fatura/nota fiscal.  

 

Extrato – Certidão emitida nos termos da Circular BCB nº 3.743, acerca de Ativos Financeiros 

registrados no Sistema, ou informações fornecidas pelas entidades Registradoras, via interfaces 

voltadas ao compartilhamento das informações, sobre as Cédulas de Produto Rural registradas 

em seus sistemas, nos termos da Resolução BCB nº 52, de 2020. 

Factoring - Atividade comercial caracterizada pela aquisição de Ativos Financeiros originados de 

vendas mercantis ou da prestação de serviços por estas (duplicatas ou outros papéis resultantes 

dessas vendas). 

FIDCs - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, nos termos da Instrução da CVM n.º 

356, de 17 de dezembro de 2001. 

Fintechs – Empresas autorizadas a funcionar pelo BCB, CVM ou SUSEP, que utilizam tecnologia 

de forma intensiva para a prestação de serviços financeiros. 

Garantia - Operação em que o Ativo Financeiro é entregue em Garantia de operações de crédito, 

com a constituição de Ônus e gravames sobre tal Ativo Financeiro. Atualmente disponível 

apenas para o Ativo Financeiro Duplicata Mercantil – DM. 

Informativo - Documento emitido pela CRDC aos Participantes, para divulgação de informações 

relativas ao Sistema e à CRDC. 

Instituições Financeiras – São as pessoas jurídicas públicas ou privadas, autorizadas a funcionar 

pelo BCB, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou 

aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, 

e a custódia de valor de propriedade de terceiros. 

JSON - Um acrônimo de JavaScript Object Notation, é um formato compacto, de padrão aberto 

independente, de troca de dados simples e rápida (parsing) entre sistemas. Isto é, um modelo 
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de transmissão de informações no formato texto, vastamente utilizado em web services que usa 

transferência de estado representacional (REST) e aplicações AJAX, substituindo o uso do XML.  

Lançamento - Inserção de dados relativos à requisição de inclusão, alteração ou exclusão de 

Registro de Ativos Financeiros em Sistema, seja em operação de Desconto ou de Garantia, 

efetuada pelo Participante no Sistema. 

Liberação de Registros – Função do Sistema acionada pelo Participante, via integração API / 

JSON ou através do Portal de Registro, para cancelar o Registro de um Ativo Financeiro do 

Sistema. O Ativo Financeiro liberado (cujo Registro no Sistema foi cancelado) pode ser registrado 

novamente pelo mesmo Participante ou por outro Participante. 

Normas da CRDC - Conjunto de documentos normativos que regulam os Serviços e 

funcionalidades disponíveis no Sistema, que consistem, dentre outros, em: (i) Regulamento do 

Sistema; (ii) Manual de Operações; (iii) Manual de Acesso ao Sistema; (iv) Termos e Condições 

de Uso do Sistema; (v) Política de Privacidade do Sistema; e (vi) Plano de Recuperação de 

Desastres. 

Número Único Registro (NUR) - Número único de registro gerado pelo Sistema quando do 

primeiro Lançamento de cada modalidade de Ativo Financeiro, composto dos atributos 

indicados no Manual de Integrações do Sistema. Utilizado como referência para o Registro de 

qualquer evento relacionado ao Ativo Financeiro, incluindo, sem limitação, eventos que se 

refiram ao lastro que deu origem ao Ativo Financeiro e a qualquer alteração sofrida pelo mesmo.  

Nota Fiscal Eletrônica ou NF-e – Documento fiscal eletrônico emitido pelas Secretarias de 

Fazenda Estaduais, que pode ser usado como elemento para a validação de informações sobre 

Duplicatas mercantis registradas no Sistema. 

Ônus: Quaisquer ônus e gravames de natureza real ou pessoal constituídos por qualquer 

Participante sobre as Duplicatas mercantis, que incluem, mas não se limitam a operações de 

crédito garantidas por Duplicatas mercantis. 

Participante – Pessoa jurídica detentora do controle de titularidade do Ativo Financeiro: 

Instituições Financeiras, empresas de Factoring, Securitizadoras, FIDCs e Fintechs. 

Registro - atividade de registro de ativos financeiros compreende o armazenamento de 

informações referentes aos ativos financeiros não objeto de depósito centralizado, às suas 

transações, às garantias a eles vinculadas, bem como aos procedimentos relacionados à 

constituição de ônus e gravames sobre esses ativos financeiros, conforme Circ. nº3.743 de 2015. 

Regulação - Conjunto de normas emitidas pelo BCB e/ou CVM que regulam o Registro de Ativos 

Financeiros e/ou, conforme o caso, o mercado de recebíveis, em especial a Lei nº 12.810, de 15 

de maio de 2013; a Circular do BCB nº 3.057, de 31 de agosto de 2001; Circular do BCB nº 3.743, 

de 08 de janeiro de 2015, conforme alterada pela Circular do BCB nº 3.912, de 05 de setembro 

de 2018; Resolução do CMN nº 4.593, de 28 de agosto de 2017. 

Securitizadoras – Companhias securitizadoras de créditos financeiros, nos termos da Resolução 

do CMN nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000. 
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Serviços - Registro de Ativos Financeiros, armazenamento e prestação de informações sobre os 

Ativos Financeiros registrados no Sistema e emissão de Extratos de Ativos Financeiros. 

Sistema (ou Portal de Registro) - Plataforma eletrônica desenvolvida para, sem prejuízo de 

Serviços adicionais oferecidos pela CRDC, realizar, com observância das exigências e requisitos 

previstos na Regulação o Registro de Ativos Financeiros. 

Sistema de Interoperabilidade: Ambiente tecnológico onde é mantida uma base informacional 

para controle da unicidade de Registros entre os sistemas mantidos pelas Instituições 

autorizadas pelo BCB para realizar a atividade de Registro de ativos financeiros Duplicatas 

Mercantis, que refletirá, por meio de suas chaves de identificação, as Duplicatas Mercantis 

registradas. 

SLA - Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement). 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. 

Usuário - Pessoa física, devidamente autorizada pelo Participante e cadastrada pelo Usuário 

Máster no Sistema, habilitada a utilizar as funcionalidades do Sistema. 

Usuário Máster - Usuário que, em nome do Participante e por este indicado no Cadastro Inicial, 

tem o poder de utilizar as funcionalidades do Sistema e de cadastrar outros Usuários vinculados 

ao Participante. 
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CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Seção I - Do Sistema e sua Finalidade 

Art. 2º O presente Regulamento disciplina o oferecimento pela CRDC de Sistema, conforme 

definido no Glossário, aos Participantes, por meio do qual lhes é possibilitado o Registro de 

Ativos Financeiros e a constituição de Ônus / Gravame (a constituição de Ônus / Gravame está 

disponível apenas para o Ativo Financeiro Duplicatas Mercantis – DM). 

§ 1º As definições dos termos com iniciais maiúsculas empregados neste Regulamento constam 

do Glossário. 

§ 2º O disposto neste Regulamento é complementado pelas Normas da CRDC, disponíveis por 

meio do link https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos, que integram o 

presente para todos os fins e efeitos. 

§ 3º Para o cumprimento de suas atribuições legais e regulatórias, a CRDC, mediante deliberação 

de sua Diretoria, poderá, observado o disposto no artigo 5º, inciso III, deste Regulamento, alterar 

este Regulamento e as Normas da CRDC, a qualquer tempo, com o objetivo de adequá-los à 

legislação e à Regulação em vigor, bem como para aperfeiçoá-los ou implementar regras e 

procedimentos adicionais. 

§ 4º Dependem de prévia autorização do Banco Central do Brasil as alterações no regulamento 

do Sistema que prevejam a inclusão de novo Ativo Financeiro no rol de ativos elegíveis para 

registro pelo sistema, nos termos do § 3º do artigo 3º do Regulamento anexo à Circular nº3.743. 

§ 5º Excetuadas as alterações previstas no § 4º, as demais alterações no regulamento do sistema 

mencionado no caput relacionadas ao registro de ativos financeiros não dependem de 

autorização prévia, devendo ser comunicadas ao Banco Central do Brasil até a data de sua 

entrada em vigor, nos termos do § 4º do artigo 3º do Regulamento anexo à Circular nº3.743. 

§ 6º A dispensa de autorização prévia de que trata o § 5º não exime a entidade do cumprimento 

das normas aplicáveis à matéria, nem de promover alterações no regulamento, a qualquer 

tempo, por determinação do Banco Central do Brasil, nos termos do § 5º do artigo 3º do 

Regulamento anexo à Circular nº3.743. 

§ 7º O Participante que não concordar com as alterações deste Regulamento ou com a edição 

de qualquer nova Norma da CRDC, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua 

divulgação, para protocolar na CRDC sua manifestação justificada de discordância, em via física, 

na sede da CRDC, ou em via eletrônica, por meio do endereço de correio eletrônico 

diretoria@crdc.com.br, a qual deverá ser endereçada à Diretoria da CRDC. 

§ 8º Decorrido o prazo determinado no parágrafo anterior, sem qualquer manifestação do 

Participante, presumir-se-á sua integral, irrevogável e irretratável concordância com as 

alterações retro previstas ou edições de novas Normas da CRDC. 

§ 9º No caso de discordância manifestada pelo Participante em relação às alterações 

promovidas neste Regulamento e/ou nas Normas CRDC, a CRDC buscará, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis contados do recebimento da manifestação de discordância enviada pelo Participante, 

esclarecer, solucionar as dúvidas e considerações apresentadas pelo Participante como 

https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos
mailto:diretoria@crdc.com.br
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justificativa de sua discordância ou realizar novas alterações no Regulamento em função da 

manifestação do Participante, podendo o Participante, ao término deste prazo, concordar com 

as referidas alterações ou, caso a discordância se mantenha, solicitar o cancelamento do seu 

acesso ao Sistema. 

§ 10º Na hipótese de cancelamento do acesso de um Participante ao Sistema, conforme prevista 

no parágrafo anterior, será observado o procedimento descrito no item 7 do Manual de Acesso 

ao Sistema.  

§ 11 Na hipótese de suspensão ou cancelamento do acesso do Participante ao Sistema, o 

Participante permanecerá responsável pelos Ativos Financeiros registrados no Sistema, bem 

como pelo cumprimento de suas obrigações nos termos deste Regulamento, e não poderá 

solicitar o Registro de novos Ativos Financeiros no Sistema nem atualizar, liberar ou conciliar 

Ativos Financeiros já registrados no Sistema. 

§ 12 O Cancelamento do acesso, por iniciativa do próprio Participante ou da CRDC, resulta na 

rescisão, de pleno direito, de todos os contratos e instrumentos assinados pelo Participante para 

sua obtenção, observados os termos e condições de cada documento. 

§ 13 Os procedimentos aqui previstos não impedem, nem têm impacto, sobre o direito de 

portabilidade dos registros. 

Art. 3º Em caso de negociação de operação de Desconto ou de Garantia (disponível apenas para 

o Ativo Financeiro Duplicata Mercantil – DM) envolvendo a utilização de um Ativo Financeiro, 

para fins de atendimento da Regulação vigente, o Participante poderá solicitar à CRDC o Registro 

no Sistema do respectivo Ativo Financeiro.  

Parágrafo único. Os Serviços disponíveis no Sistema para uso dos Participantes são o Registro de 

Ativos Financeiros, o armazenamento e prestação de informações e a emissão de Extratos, 

detalhados no Manual de Operações. A negociação e o pagamento da operação de Desconto ou 

de Garantia envolvendo o Ativo Financeiro objeto do Registro deverão ser realizados fora do 

Sistema, nos termos acordados nos respectivos documentos da operação. 

Art. 4º Uma vez efetuado o Registro do Ativo Financeiro, a CRDC disponibilizará ao Participante 

detentor do controle da titularidade do Ativo Financeiro, por meio do Sistema, as seguintes 

informações referentes ao Ativo Financeiro registrado: 

I. número Único de Registro (NUR) do Ativo Financeiro no Sistema; 

II. data de emissão do Ativo Financeiro; 

III. data e local de emissão do Ativo Financeiro, quando aplicável; 

IV. data de vencimento, entrega ou cronograma de liquidação, local e condições da entrega 

do Ativo Financeiro, quando aplicável 

V. valor do Ativo Financeiro; 

VI. forma e condições de liquidação, incluindo critérios adotados para fins de liquidação do 

Ativo Financeiro, quando aplicável; 

VII. data e hora do Registro do Ativo Financeiro no Sistema; 

VIII. eventuais aditamentos, ratificações e retificações por termo aditivo do Ativo financeiro, 

IX. CNPJ do Participante que detém o controle da titularidade do Ativo Financeiro; 

X. CNPJ e qualificação do credor*; 

XI. CNPJ-CPF e qualificação do devedor*; 
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XII. número ou código que permita a identificação do documento que lastreia o Ativo 

Financeiro, conforme aplicável; 

XIII. descrição simplificada dos bens vinculados em garantia ao Ativo Financeiro; 

XIV. cadeia de endosso do Ativo Financeiro, quando aplicável; 

XV. número e data da operação de Desconto ou de Garantia (disponível apenas para o Ativo 

Financeiro Duplicata Mercantil – DM), conforme o caso, à qual se vincule o Ativo 

Financeiro no Sistema. 

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

 

§ 1º As informações mencionadas neste artigo poderão, ainda, ser disponibilizadas em Extrato 

de Registro emitido pela CRDC, mediante consulta efetuada por meio de link específico do 

Sistema disponível aos Participantes ou terceiros, conforme o caso, e mediante envio de 

solicitação protocolada na CRDC, em via eletrônica, por meio do endereço de correio eletrônico 

suporte@crdc.com.br  

§ 2º O Extrato de Registro conterá, além das informações previstas no caput deste artigo: 

I. razão social da entidade registradora; 

II. data e hora de emissão do Extrato de Registro; e 

III. código de segurança que assegure a autenticidade do Extrato de Registro. 

§ 3º O Extrato de Registro será emitido pela CRDC no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados 

do recebimento da respectiva solicitação e desde que o solicitante tenha efetuado o pagamento 

das tarifas devidas. 

§4º O Extrato de Registro constituirá documento válido, apto a evidenciar o Registro dos Ativos 

Financeiros em Sistema de Registro autorizado pelo BCB. 

§5º Considerando que os Registros realizados no Sistema são, em regra, públicos, as 

informações relativas a tais Registros poderão ser acessadas por terceiros, por meio de 

solicitação de Extrato de Registro. Não obstante, o Participante que detiver o controle de 

titularidade da Duplicata Mercantil poderá optar por realizar o Registro com opção de 

manutenção de sigilo em relação a terceiros; neste caso, a CRDC se limitará a atestar que o 

registro do Ativo Financeiro se encontra no Sistema. 

§ 6º A opção pelo sigilo do Registro do Ativo Financeiro não será aplicável a qualquer obrigação 

legal ou regulatória a que a CRDC está sujeita. 

mailto:suporte@crdc.com.br
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Seção II - Responsabilidades da CRDC 

Art. 5º São obrigações da CRDC, na qualidade de entidade autorizada pelo BCB a exercer a 

atividade de Registro de Ativos Financeiros, nos termos da Circular nº 3.743: 

I. definir regras de organização e funcionamento do Sistema, com observância à legislação 

e à Regulação vigentes; 

II. fiscalizar o cumprimento das disposições legais, regulamentares, estatutárias e 

regimentais que disciplinam a atividade de Registro; 

III. informar previamente ao BCB as alterações efetuadas neste Regulamento e nas Normas 

da CRDC, bem como informar aos Participantes tais alterações, que estarão sujeitas a 

eventuais ajustes determinados, a qualquer tempo, pelo BCB; 

IV. preservar a confidencialidade dos dados sob sua responsabilidade, nos termos da 

Política de Privacidade do Sistema e da legislação e Regulação em vigor, assim como a 

qualidade, integridade e disponibilidade desses dados, observados os Termos e 

Condições de Uso do Sistema; 

V. adotar todos os procedimentos necessários para assegurar a tempestividade da 

prestação de informações nos termos exigidos pela Regulação, nos termos do artigo 16 

do Regulamento Anexo à Circular nº 3.743; 

VI. manter sistemas e controles apropriados ao monitoramento dos riscos inerentes às suas 

atividades, nos termos dos artigos 37 e 38 deste Regulamento; e 

VII. cumprir as disposições contidas na Regulação, neste Regulamento e nas demais Normas 

da CRDC. 

Parágrafo único. Com o objetivo de preservar a confidencialidade dos dados sob sua 

responsabilidade, conforme mencionado no item “iv”, a CRDC deverá obter autorização 

específica do emissor outorgando a qualquer terceiro interessado poderes para consultar 

informações e obter extratos sobre as CPR de sua emissão. 

 

Art. 6º A CRDC não será responsável por quaisquer prejuízos, custos, despesas, perdas ou danos 

que decorram de falhas: 

I. na infraestrutura tecnológica do Participante ou de terceiros; 

II. nos canais de comunicação do Participante ou de terceiros; 

III. em sistemas ou programas de computador ou bancos de dados utilizados pelo 

Participante ou por terceiros; ou 

IV. ocasionados pelo uso do Sistema em desconformidade com o previsto neste 

Regulamento, nas demais Normas da CRDC ou na Regulação aplicável. 

 

Seção III - Normas da CRDC 

Art. 7º As Normas da CRDC compreendem, além dos documentos anexos a este Regulamento, 

os seguintes documentos e informações: 

I. Aviso de Privacidade do Sistema; 

II. Termos e Condições de Uso do Sistema; 
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III. Manual de Acesso ao Sistema; 

IV. Manual de Operações; 

V. Boletins Técnicos que venham a ser emitidos pela CRDC; 

VI. Documentos técnicos específicos e adicionais que venham a ser emitidos pela CRDC; e 

VII. Informativos que venham a ser emitidos pela CRDC. 

§ 1º Os documentos constantes nos incisos I a VII do caput se encontram disponíveis para acesso 

pelo Participante, a qualquer momento, por meio do endereço eletrônico 

https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos . As alterações aos referidos 

documentos serão divulgadas na página da CRDC na rede mundial de computadores e enviadas 

por e-mail para os Participantes. 

§ 2º O Manual de Acesso ao Sistema descreve o modo de acesso ao Sistema pelos Participantes. 

§ 3º O Manual de Operações e os Boletins Técnicos, respectivamente, descrevem a forma e os 

procedimentos para o uso dos Serviços da CRDC através das funcionalidades do Sistema pelo 

Participante. 

§ 4º Todos os documentos listados no caput integram, para todos os fins e efeitos de direito, 

este Regulamento e, portanto, todos os Participantes cadastrados no Sistema deverão observar 

as disposições dos referidos documentos e cumpri-los em sua integralidade, sem qualquer 

ressalva ou restrição. 

CAPÍTULO II - SISTEMA 

 

Seção I – Funções Disponíveis ao Participante 

Art. 8º O Participante do Sistema, conforme definido no Glossário, uma vez cadastrado, terá 

acesso aos seguintes Serviços: 

I. Registro de Ativos Financeiros; 

II. Alteração dos seguintes dados do credor de CPRs; 

a. Nome ou Razão Social; 

b. CPF ou CNPJ; 

c. Endereço; 

d. CEP; 

e. Logradouro; 

f. Bairro; 

g. Localidade; 

h. UF; 

i. Pais. 

III. Alteração dos seguintes dados das garantias de Duplicatas; 

a. Tipo da Garantia (alienação fiduciária, cessão fiduciária, Penhor ou usufruto); 

b. Ônus / Gravame; 

c. Opção de manutenção de sigilo em relação a terceiros. 

IV. Exclusão do Registro de Ativos Financeiros; 

V. Consulta aos Registros de Ativos Financeiros efetuados pela CRDC que tenham sido 

solicitados pelo próprio Participante; e 

https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos
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VI. Conciliação de informações entre os Ativos Financeiros que constem em seus controles 

internos e os registrados na CRDC. 

Parágrafo único. O Participante é responsável pelo pagamento à CRDC das tarifas devidas em 

decorrência das funcionalidades contratadas, conforme contrato de prestação de Serviços 

firmado entre o Participante e a CRDC. 

Seção II - Responsabilidade dos Participantes 

Art. 9º Todos os Participantes são responsáveis pelo uso adequado do Sistema, nos termos do 

presente Regulamento, das Normas da CRDC e da Regulação, respondendo pela legalidade e 

regularidade das operações por eles registradas no Sistema. 

§ 1º Verificada a ilegalidade ou irregularidade em operação registrada no Sistema por qualquer 

Participante, a CRDC poderá determinar a suspensão ou cancelamento do acesso dos 

Participantes ao Sistema, a seu exclusivo critério, nos termos da Seção III do Capítulo IV deste 

Regulamento. 

§ 2º Verificada a ilegalidade ou irregularidade em operação registrada no Sistema por qualquer 

Participante, a CRDC poderá determinar o bloqueio/invalidação do respectivo registro. 

Art. 10º Os Participantes, ao utilizar o Sistema, declaram e garantem que: 

I. estão devidamente cadastrados no Sistema e aptos a solicitar o Registro de Ativos 

Financeiros; 

II. são responsáveis por assegurar a veracidade das informações e manutenção dos 

Registros no Sistema devidamente atualizados; 

III. são responsáveis por assegurar a existência de lastro válido e lícito que dê suporte à 

operação que deu origem ao Ativo Financeiro a ser registrado no Sistema; 

IV. são responsáveis por assegurar a legalidade das operações de Desconto ou de Garantia 

(disponível apenas para o Ativo Financeiro Duplicata Mercantil – DM) relacionadas aos 

Ativos Financeiros registrados;  

V. não incluirão ou produzirão no Sistema, por qualquer meio, conteúdo ilícito, que viole 

direitos de terceiros ou que seja de qualquer modo contrário a moral e aos bons 

costumes geralmente aceitos; 

VI. não utilizarão o Sistema para realizar qualquer tipo de conduta ou ato ilícito ou irregular, 

em qualquer esfera, inclusive civil ou criminal, incluindo, mas não se limitando, a 

qualquer tipo de fraude; e 

VII. são responsáveis, sem qualquer limitação, por assegurar que não será inserido no 

Sistema, por meio de suas conexões e/ou seus canais de acesso ao Sistema, qualquer 

conteúdo que incorpore vírus ou outros elementos físicos ou eletrônicos que possam 

causar danos ou impedir o normal funcionamento do Sistema ou da rede ou de 

equipamentos informáticos por este utilizados, sejam estes da CRDC ou de terceiros, ou, 

ainda, que provoque, por suas características (tais como forma, extensão etc.), 

dificuldades no normal funcionamento do Sistema. 

 Art. 11 Sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas neste Regulamento ou em outras 

Normas da CRDC, os Participantes devem, nas operações que realizarem: 

I. agir diligentemente e de boa-fé; 
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II. observar as disposições e procedimentos contidos na legislação e Regulação em vigor; 

III. observar as disposições e procedimentos contidos neste Regulamento e nas demais 

Normas da CRDC; 

IV. adotar os procedimentos cabíveis para evitar ou coibir fraudes relacionadas às 

operações realizadas; 

V. assegurar a legalidade e regularidade das operações e a veracidade das informações 

relacionadas aos Ativos Financeiros que serão objeto de Registro pela CRDC; e 

VI. responder prontamente aos questionamentos da CRDC relativos ao cumprimento da 

Regulação, deste Regulamento e das Normas da CRDC, de modo a comprovar o seu 

atendimento contínuo, nos termos do procedimento previsto no artigo 32, § 3º, deste 

Regulamento, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 51 deste 

Regulamento. 

Art. 12 Os Participantes são responsáveis, também, pelas seguintes atribuições: 

I. fornecer os dados requeridos pela CRDC, por órgão regulador ou pelo Poder Judiciário, 

na forma e prazo que forem estabelecidos para tanto, relativos às operações realizadas 

e aos Ativos Financeiros registrados no Sistema; 

II. arcar com os valores cobrados em decorrência do acesso e da utilização do Sistema, 

quando cabível; 

III. realizar a conciliação dos Ativos Financeiros que registrar no Sistema e adotar todas as 

medidas necessárias para assegurar que as informações constantes do Sistema sejam 

corretas, completas e suficientes; 

IV. manter atualizados seus dados cadastrais e de seus Usuários e todos os demais 

documentos fornecidos à CRDC; e 

V. comunicar imediatamente à CRDC quaisquer dados e/ou informações, de que venha a 

tomar conhecimento e que possam afetar, direta ou indiretamente, qualquer Registro 

no Sistema. 
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Seção III - Fluxograma do Registro na CRDC  

Art. 13 O fluxograma a seguir tem por objetivo facilitar a visualização da relação entre as partes 

envolvidas na operação de Registro na CRDC, no âmbito do 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. Assim, ao utilizar os Ativos 

Financeiros em uma operação de Desconto ou de Garantia (disponível apenas para o Ativo 

Financeiro Duplicata Mercantil – DM), esses Ativos Financeiros poderão ser objeto de Registro 

através do processo acima ilustrado. Para os Ativos Financeiros que forem registrados no âmbito 

de uma operação de Garantia (disponível apenas para o Ativo Financeiro Duplicata Mercantil – 

DM), a solicitação de constituição do Ônus e gravame sobre o Ativo Financeiro ocorrerá 

juntamente com a solicitação de Registro do Ativo Financeiro no Sistema. 

A constituição do Ônus e Gravame sobre o Ativo Financeiro está disponível apenas para o Ativo 

Financeiro Duplicata Mercantil – DM. 

 

§1º Em relação à CPR, dadas as suas especificidades, o fluxograma será o seguinte: 

Base CRDC 

5. Presta informações e  

emite extratos 

7. Presta 

informações 

4. Informa  

efetivação 

inconsistência  

ou rejeição  

3. Armazena  

registro  
 

2. valida dados 

da solicitação. 

1. Solicita o registro ou a alteração ou o 

cancelamento do registro do Ativo 

Financeiro. Operação  
de Crédito 

Transação 

Credor 

Devedor 

Participante 

Base BCB 

Bases 

externas 

6. Realiza conciliação 

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

emissão da CPR pelo Devedor ao Credor, esta deve ser registrada para que possa apresentar 

validade e eficácia. 

 

Seção IV - Cadastro Inicial no Sistema  

Art. 14 O Cadastro Inicial no Sistema compreende a disponibilização à CRDC, pelo Participante, 

de um conjunto de informações relacionadas ao Participante que, após validadas pela CRDC, 

permitirá acesso individualizado do Participante ao Sistema. 

§ 1º Os procedimentos para o Cadastro Inicial no Sistema estão definidos no Manual de Acesso 

ao Sistema. 

§ 2º Para uma análise preliminar objetiva, a CRDC solicitará ao Participante, a fim de comprovar 

a regularidade de sua situação junto aos órgãos competentes e de sua inscrição na Receita 

Federal do Brasil, os documentos constantes do item 5 do Manual de Acesso ao Sistema, bem 

como qualquer outro que venha a se fazer necessário, a exclusivo critério da CRDC. 

Base CRDC 

5. Presta informações e  

emite extratos 

7. Presta 

informações 

4. Informa  

efetivação 

inconsistência  

ou rejeição  

3. Armazena  

registro  

2. valida dados 

da solicitação. 

1. Solicita o registro ou a alteração ou o 

cancelamento do registro da CPR. Emite a CPR  

Transação 

Devedor 

Credor 

Participante 

Base BCB 

Bases 

externas 

6. Realiza conciliação 

mensal 
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CAPÍTULO III - PROCESSO DE REGISTRO  

 Seção I - Acesso ao Sistema 

Art. 15 Após o Cadastro Inicial é permitido ao Participante utilizar as funcionalidades do Sistema, 

observadas as regras e procedimentos definidos neste Regulamento, nas Normas da CRDC e em 

outros documentos específicos anexos ao presente Regulamento. 

Art. 16 O Participante acessará o Sistema por meio de credenciais de acesso validadas pelo 

Sistema, conforme definições constantes no Manual de Acesso ao Sistema. 

§ 1º Uma vez tendo seu acesso ao Sistema validado, o Participante poderá operar por meio de 

consulta e/ou inserção de dados relativos aos Ativos Financeiros. 

§ 2º Concluída a operação, o Participante deverá efetuar o logoff no Sistema, a partir de sua 

ferramenta de conexão, sendo de responsabilidade do Participante qualquer operação realizada 

no Sistema enquanto não efetuado o logoff.  

 

Seção II - Inclusão, Alteração e Exclusão do Registro 

Art. 17 A inserção de dados relativos aos Registros de Ativos Financeiros no Sistema pelo 

Participante que detém o controle da titularidade do Ativo Financeiro poderá ocorrer pelo envio 

de requisições de Registro via integração API / JSON e/ou via portal do Sistema de Registro da 

CRDC através de digitação em tela conforme descrito no Manual de Operações. 

Art. 18 O recebimento e processamento pelo Sistema das requisições de que trata o artigo 17 

deste Regulamento - após verificação de integridade e validade do lastro do Ativo Financeiro 

(aplicável apenas para Duplicata Mercantil - DM), validações de unicidade de Registro e 

Participante responsável (que detém o controle da titularidade do Ativo Financeiro) - resultará 

no Registro dos Ativos Financeiros indicados, sua alteração ou exclusão, conforme o caso, a 

depender do conteúdo destas instruções enviadas pelo Participante.  

§ 1º Caso o resultado da validação de que trata este artigo seja negativo, ou seja, caso sejam 

verificadas pela CRDC inconsistências nas informações fornecidas pelo Participante, as 

instruções enviadas pelos Participantes poderão, a depender do tipo de inconsistência 

apontada, não gerar o resultado solicitado. Nesse caso, a CRDC disponibilizará ao Participante 

retorno com o apontamento das inconsistências verificadas, via consulta de remessa disponível 

na integração API / JSON ou tela no portal do Sistema de Registro da CRDC, de modo que ele 

possa tomar as ações corretivas necessárias. 

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o Participante deverá verificar a inconsistência 

apontada e: 

I. corrigi-la, se possível; ou 

II. entrar em contato com a CRDC, pelo telefone +55 (11) 3230-1144 ou pelo e-mail 

suporte@crdc.com.br , para que esta possa esclarecer a inconsistência apontada e 

orientar sobre a sua correção, se for o caso. 

mailto:suporte@crdc.com.br
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§ 3º Após a conclusão com sucesso do processo de Registro, o Participante poderá acessar o 

Registro a qualquer tempo, e alterá-lo e/ou complementá-lo com informações referentes a 

eventos específicos relacionados aos Ativos Financeiros. 

Art. 19 As alterações relacionadas ao Registro serão imputadas no Sistema e estarão disponíveis 

ao Participante para consulta, com as seguintes informações: 

I. o objeto da alteração; 

II. o responsável pela alteração; 

III. a data da alteração; e 

IV. a hora da alteração. 

Parágrafo Único. As informações acerca de Ativo Financeiro registrado passíveis de alteração 

são: 

I. tipo de operação relativa ao Ativo Financeiro (Desconto ou Garantia, exclusivamente 

para Duplicata Mercantil - DM);  

II. aditivo, retificação, rerratificação e endosso; e 

III. opção de sigilo para Registro do referido Ativo Financeiro. 

As operações de Garantia estão disponíveis apenas para o Ativo Financeiro Duplicata Mercantil 

– DM. 

Art. 20 A exclusão do Registro do Ativo Financeiro no Sistema ocorrerá por Lançamento do 

Participante que detenha o controle da titularidade do mesmo, via integração API / JSON ou via 

portal do Sistema de Registro da CRDC, de requisição cujo conteúdo demonstre esta solicitação. 

Parágrafo único. Mesmo ocorrendo a exclusão do Registro do Ativo Financeiro, o Sistema 

armazenará, de forma eletrônica, as informações do Ativo Financeiro registrado no Sistema por 

8 (oito) anos, podendo a CRDC, manter tal armazenagem de informações por período superior, 

caso necessário. 

 

Seção III - Constituição e desconstituição de Ônus e gravames sobre Ativos Financeiros 

registrados - disponíveis apenas para o Ativo Financeiro Duplicata Mercantil – DM. 

 Art. 21 Uma vez comandada, pelo Participante detentor do controle da titularidade do Ativo 

Financeiro, a vinculação deste a uma operação de Garantia, o respectivo Ativo Financeiro assim 

vinculado ficará gravado de Ônus e Gravame, restando bloqueado para qualquer outra 

negociação.  

 § 1º O Lançamento de que trata este Artigo deve ser instruído: 

I. em nome próprio, caso o Participante seja titular do Ativo Financeiro; ou 

II. em nome do titular do Ativo Financeiro, caso o Participante esteja atuando em benefício 

deste. 

§ 2º As informações de Ônus e gravames, constituídos sobre Ativo Financeiro registrado, 

passíveis de alteração são: 

I. tipo de Garantia; 

II. opção de sigilo para Registro do referido Ativo Financeiro. 

III. valor da obrigação garantida; 
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IV. taxa de juros referente à obrigação garantida; 

V. data de assinatura de contrato de Garantia; 

VI. data de vencimento de contrato de Garantia; 

VII. CNPJ do beneficiário da Garantia; 

VIII. razão social do beneficiário da Garantia. 

Art. 22 O Participante deverá inserir no Sistema os dados do contrato representativo da 

operação de Garantia envolvendo o Ativo Financeiro, incluindo, no mínimo, as seguintes 

informações: tipo de Garantia, dados do beneficiário da Garantia, características da operação 

garantida (conforme indicado no Manual de Operações específico de cada modalidade de Ativo 

Financeiro) e dados dos Ativos Financeiros objeto da Garantia. 

Art. 23 O Sistema acatará o Lançamento após executar os procedimentos concernentes ao 

Registro do Ativo Financeiro, para confirmar que o referido Ativo Financeiro está livre e 

desembaraçado, podendo ser onerado nos termos da operação de Garantia objeto do 

Lançamento. 

§ 1º Caso o resultado da execução dos procedimentos de que trata este Artigo seja negativo, ou 

seja, caso sejam verificados pela CRDC impedimentos para a constituição de Ônus e gravames 

sobre o Ativo Financeiro objeto da operação de Garantia, as instruções enviadas via integração 

API / JSON poderão, a depender do tipo de inconsistência apontada, não gerar o resultado 

definido. Neste caso, será disponibilizando ao Participante, via consulta de remessa na 

integração API / JSON ou tela no portal do Sistema de Registro da CRDC, retorno com o 

apontamento das inconsistências, de modo que este possa tomar as ações corretivas 

necessárias. 

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o Participante deverá verificar a inconsistência 

apontada e: 

I. corrigi-la, se possível; ou 

II. entrar em contato com a CRDC pelo telefone +55 (11) 3230-1144 ou pelo e-mail 

suporte@crdc.com.br , para que esta possa esclarecer a inconsistência apontada e 

orientar sobre a sua correção, se for o caso. 

§ 3º Uma vez que o processamento do Lançamento de que trata este Artigo seja finalizado com 

sucesso, o Sistema irá armazenar as informações referentes ao Ônus e gravame constituído 

sobre o Ativo Financeiro registrado. O Ônus e gravame sobre o Ativo Financeiro registrado será 

constituído no momento em que for acatado pela CRDC o comando dado pelo Participante 

detentor do controle da titularidade do Ativo Financeiro. Neste caso, a CRDC disponibilizará 

informações ao Participante, via consulta de remessa na integração API / JSON ou tela no 

Sistema de Registro, sobre a efetiva constituição do Ônus e gravame. 

Art. 24 As alterações efetuadas em relação a Ônus e gravames constituídos sobre Ativo 

Financeiro registrado no Sistema serão registradas no Sistema pelo Participante detentor do 

controle de titularidade do Ativo Financeiro e estarão disponíveis para consulta por tal 

Participante, com as seguintes informações: 

I. o objeto da alteração; 

II. o responsável pela alteração; 

III. a data da alteração; e 

mailto:suporte@crdc.com.br


 

 
CRDC – Regulamento Sistema de Registro CRDC v6.3 Pág. 19 de 32 

IV. a hora da alteração. 

§ 1º As alterações aqui mencionadas serão sempre solicitadas pelo Participante detentor do 

controle de titularidade do Ativo Financeiro.  

§ 2º Caso sejam identificadas inconsistências entre as informações do Participante que detém o 

controle da titularidade do Ativo Financeiro e as informações armazenadas pela entidade 

registradora em relação aos Ônus e gravames constituídos, a entidade registradora deve 

comunicar imediatamente ao titular do Ativo Financeiro e ao beneficiário do Ônus e gravame, 

ou seus representantes, para que adotem as medidas cabíveis. 

Art. 25 A desconstituição de Ônus e gravames constituídos sobre Ativo Financeiro objeto de 

Registro no Sistema ocorrerá por Lançamento do Participante que detenha o controle da 

titularidade do mesmo, por meio do envio de requisição de Liberação de Registro, via integração 

API / JSON. 

Parágrafo único. Mesmo ocorrendo a Liberação de Registro do Ativo Financeiro registrado, o 

Sistema armazenará, de forma eletrônica, as informações do Ativo Financeiro por 8 (oito) anos, 

podendo a CRDC manter tais informações por período superior, caso necessário.  

Art. 26 O Participante que detiver o controle da titularidade de Ativo Financeiro registrado no 

Sistema é responsável por: 

I. indicar correta e detalhadamente o Ativo Financeiro objeto da operação de Garantia, 

sobre o qual deverá ser constituído o Ônus e gravames; 

II. observar os aspectos legais inerentes à constituição da Garantia; 

III. comandar no Sistema a constituição (no momento do Registro do Ativo Financeiro no 

Sistema) ou desconstituição de Ônus e gravames sobre o Ativo Financeiro registrado; 

IV. apresentar para a CRDC, sempre que solicitado, evidências de que detém o controle da 

titularidade do Ativo Financeiro registrado;  

V. informar tempestivamente qualquer desconstituição de Ônus e gravames constituído 

sobre Ativo Financeiro registrado, em conformidade com e nos termos da Regulação, 

deste Regulamento e das Normas da CRDC; e 

VI. a desconstituição de Ônus e gravames constituído sobre Ativo Financeiro registrado se 

dá exclusivamente mediante envio de instrução de Liberação de Registro via integração 

API / JSON. 

Art. 27 A CRDC é responsável por: 

I. assegurar a unicidade e a continuidade das informações de Ônus e gravames 

constituídos sobre Ativos Financeiros registrados; e 

II. emitir Extrato de Registro que ateste a existência de Ônus e gravames sobre Ativos 

Financeiros registrados, a qual deverá conter as informações relacionadas ao Registro 

indicadas no Artigo 4º deste Regulamento, de forma a permitir ao titular da respectiva 

operação de Garantia o exercício de seus direitos que dependam da confirmação da 

existência de Ônus e gravames sobre os Ativos Financeiros. 

 

Seção IV - Regras de Funcionamento do Sistema 
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Art. 28 O Sistema funciona 24 (vinte e quatro) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana, de 

segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais. 

Parágrafo único. Fora do período de funcionamento previsto no caput deste artigo, o Sistema 

poderá ficar indisponível, a critério da CRDC, em virtude de atualizações e/ou correções no 

Sistema. 

Art. 29 O nível de serviço (SLA) é representado pelos índices de disponibilidade do Sistema que 

deve atingir no mínimo 99,8% (noventa e nove vírgula oito por cento), de “RTO” (Recovery Time 

Objective) de, no máximo, 2 (duas) horas e de “RPO” (Recovery Point Objective) igual a zero para 

o servidor de banco de dados e 15 (quinze) minutos para o servidor de aplicação, considerando-

se o horário de funcionamento do Sistema definido no artigo 28 do presente Regulamento. 

Parágrafo único. Para fins deste Regulamento, entendem-se como serviços prestados sujeitos à 

garantia de nível de serviço (SLA), nos termos do caput deste artigo, a manutenção dos 

servidores, das aplicações, do banco de dados e do link de dados do Sistema em funcionamento 

ininterrupto, no período de funcionamento determinado no artigo 28 deste Regulamento. 

Art. 30 As suspensões ou interrupções no funcionamento do Sistema que se façam necessárias 

para ajustes técnicos ou manutenção planejada serão informadas por e-mail a todos os Usuários 

máster dos Participantes. 

  

Seção V - Segurança dos Dados Registrados 

 Art. 31 O Sistema possui diversos dispositivos de segurança em todos os processos oferecidos 

em seu ambiente, tais como: 

I. acesso a partir de contas com login e senhas individuais; 

II. troca de informações com sistemas externos via APIs (Application Programming 

Interface) com validação de credenciais de acesso; 

III. ambiente seguro de consulta e inserção de Registros; 

IV. geração de Número Único de Registro (NUR) para cada Registro de Ativo Financeiro na 

base de dados do Sistema; e 

V. em razão do inciso anterior deste artigo, impedimento de que um mesmo Ativo 

Financeiro seja registrado no Sistema por mais de um Participante ou que um mesmo 

Participante registre, no Sistema, mais de um Ativo Financeiro com base nos mesmos 

dados já registrados. 

 

Seção VI - Qualidade e Veracidade dos Dados Registrados  

Art. 32 O Participante será responsável por todos os dados e/ou documentos inseridos no 

Sistema em seu nome para Registro de Ativos Financeiros. 

§ 1º Não obstante a responsabilidade da CRDC se restrinja ao Registro de Ativos Financeiros, 

bem como ao armazenamento de informações relativas a Ativos Financeiros registrados, a CRDC 

fiscalizará a qualidade e a veracidade dos dados registrados no Sistema pelo Participante, 

confrontando os dados inseridos pelo Participante com bases de dados externas, quando 

disponíveis, de modo a mitigar o risco de que sejam registradas e armazenadas, no Sistema, 

informações incorretas ou inconsistentes. 
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§ 2º Para fins do parágrafo anterior, a CRDC, ao disponibilizar as seguintes funcionalidades no 

Sistema, visa verificar a qualidade dos dados registrados no Sistema pelo Participante: 

I. verificação do lastro dos Ativos Financeiros, por meio do confronto entre as informações 

enviadas pelo Participante no Sistema e as informações contidas em bases de dados 

externas, quando disponíveis, e na base de dados da CRDC, de modo a permitir à CRDC 

verificar a validade e a integridade dos dados inseridos no Sistema pelo Participante; e 

II. geração de Número Único de Registro (NUR), que consiste na criação de um número 

único, de forma automática, pelo Sistema que garante a unicidade do Ativo Financeiro 

na base de dados da CRDC. 

§ 3º Além das funcionalidades descritas no parágrafo anterior, a CRDC, a fim de verificar a 

qualidade e a veracidade dos dados inseridos no Sistema pelo Participante, poderá solicitar, a 

qualquer tempo, a documentação comprobatória da autenticidade dos referidos dados, 

incluindo, sem limitação, quaisquer indicações, informações ou declarações referentes à 

operação com base na qual o Ativo Financeiro foi gerado e registrado no Sistema pelo 

Participante. 

§ 4º A CRDC efetuará a checagem das seguintes informações: 

I. validação do lastro dos Ativos Financeiros, por meio do confronto entre as informações 

enviadas pelo Participante no Sistema, as informações contidas na base de dados da 

nota fiscal eletrônica do SERPRO (apenas para as Duplicatas Mercantis -DM) e na base 

de dados da CRDC; e 

II. conciliação mensal dos Registros efetuados no Sistema, nos termos da Seção VIII deste 

Capítulo. 

§ 5º O procedimento de solicitação de documentos e informações pela CRDC observará o 

procedimento previsto no artigo 56, § 1º deste Regulamento. 

 

Seção VII - Medidas de Segurança dos Dados Registrados no Sistema  

Art. 33 A CRDC se utilizará de mecanismos para garantir a segurança e o sigilo dos dados 

registrados no Sistema pelo Participante, tais como: 

I. infraestrutura protegida por recursos de hardware e software e monitoramento ativo 

dos acessos (tais como: Firewall, sistema de detecção de intrusão, console de 

monitoramento de acessos do balanceador de carga), em regime integral, realizado por 

equipe técnica especializada, com o objetivo de mitigar riscos de acessos não 

autorizados; 

II. acesso ao Sistema por meio de login individual e senhas seguras, previamente 

cadastradas e alteradas periodicamente pelo Participante, com perfis de acesso 

previamente definidos; 

III. acesso aos locais onde estão armazenados os dados do Sistema somente a pessoas 

devidamente identificadas e previamente autorizadas pela CRDC; e 

IV. exigência de compromisso formal de manutenção de sigilo absoluto daqueles que 

entrarem em contato com os dados do Sistema. A quebra do sigilo acarretará 
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responsabilidade civil e, conforme o caso, criminal, podendo o responsável ser 

processado, nos moldes da legislação brasileira. 

Art. 34 Para fins de Regulação quanto aos dados registrados pelo Participante no Sistema, o 

Participante deverá ler com atenção o Aviso de Privacidade do Sistema e os Termos e Condições 

de Uso do Sistema, ambos disponíveis para acesso, a qualquer momento, pelo Participante, por 

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

 

Seção VIII - Conciliação Mensal dos Registros Efetuados no Sistema 

Art. 35 Conforme descrito no Manual de Operações, todos os Ativos Financeiros Registrados no 

Sistema devem ser conciliados. Dependendo da forma de acesso escolhida pelo Participante, a 

Conciliação será feita pela CRDC, mediante o recebimento dos dados constantes nos sistemas 

dos Participantes, ou pode ser realizada pelos Participantes, baseados em relatórios emitidos 

pela CRDC.  

Embora a sistemática da Conciliação seja a mesma, os dados requeridos podem variar de acordo 

com o Ativo Financeiro a ser conciliado. 

Art. 36 A CRDC, no exercício de sua atividade de fiscalização, confere mensalmente todas as 

informações inseridas no Sistema por meio da funcionalidade “Módulo de Conciliação Mensal”, 

disponível no Sistema apenas para uso da CRDC. 

§ 1º A funcionalidade de que trata o caput deste artigo permite a conciliação dos Registros de 

Ativos Financeiros efetuados no Sistema, conforme detalhado no Manual de Operações, onde 

inclusive estão descritas as atividades a serem executadas e os prazos que devem ser 

respeitados pelo Participante e pela CRDC. 

§ 2º Caso o Participante não efetue as correções necessárias no prazo estabelecido, além da 

aplicação ao Participante das penalidades descritas no artigo 51 deste Regulamento, a CRDC 

apontará pendência de conciliação e fará o reporte ao BCB das informações relativas ao Ativo 

Financeiro que apresentaram divergências que representarem operações fora do padrão. 

Seção IX - Administração do Risco Operacional 

Art. 37 A CRDC tem mecanismos de contingenciamento que atendem às exigências do BCB 

quanto à disponibilidade do Sistema e de sua infraestrutura de tecnologia, que estão detalhados 

em seu Plano de Recuperação de Desastres, que também integra o presente Regulamento para 

todos os fins e efeitos. 

Art. 38 A CRDC é responsável pela integridade, confidencialidade e disponibilidade das 

informações registradas em sua base de dados, em conformidade com as exigências do BCB, 

tendo como compromissos mínimos os indicadores definidos no artigo 29 deste Regulamento. 

Art. 39 Os Participantes devem obedecer às seguintes medidas de segurança ao acessar e operar 

o Sistema: 

I. avaliar o impacto sobre seus controles internos das vulnerabilidades do Sistema, a fim 

de evitar eventuais perdas, danos ou despesas decorrentes de falhas que possam 

impactar o cumprimento de suas obrigações definidas neste Regulamento; 

https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos
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II. assegurar que o Usuário Máster cadastrado para operar o Sistema seja capacitado 

tecnicamente para tanto; e 

III. ler e analisar cuidadosamente o Aviso de Privacidade do Sistema e os Termos e 

Condições de Uso do Sistema, sendo que ambos documentos estão disponíveis no 

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

vista que o tratamento dos dados inseridos do Sistema, bem como a eventual 

transferência desses dados a parceiros comerciais estão regulados nos respectivos 

documentos. 

 

Seção X - Suporte ao Participante  

Art. 40 A CRDC manterá disponível suporte técnico remoto, on-line, no horário das 9h00min às 

18h00min (horário de Brasília, com indicação da Hora Legal Brasileira, determinada pelo 

Observatório Nacional, de acordo com a Resolução nº 60/2008), de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados nacionais, visando à melhor orientação ao Participante no uso do Sistema e à 

manutenção corretiva e preventiva deste. 

Parágrafo único. Os serviços de suporte deverão ser requisitados pelo Participante pelo telefone 

(11) 3230-1144 ou por meio do endereço eletrônico da equipe de suporte da CRDC, 

suporte@crdc.com.br . 

Art. 41 Não integram o suporte ao Participante os seguintes serviços:  

I. correções de erros provenientes de operação ou uso indevido do Sistema por parte do 

Participante; 

II. recuperação de arquivos de dados em decorrência de erros de operação do Sistema 

pelo Participante; 

III. migração e conversão de dados para outros aplicativos, além dos recursos disponíveis 

no Sistema; 

IV. correções de infraestrutura tecnológica e de informática do Participante ou de terceiros; 

e 

V. quaisquer outros que não estejam expressamente incluídos no Sistema. 

  

CAPÍTULO IV - OUTROS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS  

  

Seção I - Terceiros Contratados 

Art. 42 A CRDC poderá, a seu exclusivo critério, contratar terceiros para a realização das 

seguintes atividades: 

I. operação e gerenciamento de infraestrutura de datacenters; e 

II. consulta a dados e informações públicas, não sigilosas, relativas aos Ativos Financeiros 

registrados no Sistema pelo Participante. 

§ 1º Nos termos do § 3º do artigo 11 do Regulamento Anexo à Circular nº 3.743, a CRDC assegura 

que quaisquer terceiros que venham a ser contratados para realizar etapas importantes 

relacionadas com a atividade de Registro de Ativos Financeiros permitirão o acesso integral à 

https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos
mailto:suporte@crdc.com.br
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CRDC e ao BCB, nos termos da Regulação, às informações que mantém para a realização destas 

atividades. 

§ 2º A CRDC e os terceiros por ela contratados observarão a legislação e a Regulação atinentes 

ao sigilo e proteção de informações inseridas no Sistema referentes aos Participantes, aos Ativos 

Financeiros e às operações de Desconto e/ou de Garantia, principalmente no tocante a Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018 – LGPD. 

Art. 43 São obrigações dos terceiros contratados pela CRDC para execução dos serviços 

contratados de que trata o artigo 42 deste Regulamento: 

I. prestar os serviços contratados pela CRDC em conformidade com o escopo dos 

contratos firmados, cujo conteúdo poderá ser disponibilizado ao BCB sempre que 

solicitado; 

II. respeitar as obrigações contratuais relativas ao sigilo, quando aplicável, e 

confidencialidade das informações inseridas no Sistema referentes aos Participantes e  

aos Ativos Financeiros, bem como cumprir com o quanto disposto na Política de 

Privacidade do Sistema e nos Termos e Condições de Uso do Sistema; 

III. executar atividades de testes de contingência em conjunto com a CRDC, em cronograma 

previamente acordado; e 

IV. ativar ambientes de contingência, sempre que solicitado pela CRDC, de modo que a 

CRDC cumpra com seu compromisso de ativação do ambiente alternativo em no 

máximo, 2 (duas) horas. 

 

Seção II - Procedimentos de Auditoria e Fiscalização 

Art. 44 A CRDC possui estrutura de controles internos para a verificação sistemática da adoção 

e do cumprimento dos procedimentos relativos à operação do Sistema pelo Participante e 

acompanhamento dos riscos associados. 

Art. 45 A CRDC, em seus procedimentos de auditoria e fiscalização, averigua os processos 

associados ao uso do Sistema pelo Participante, com a finalidade de verificar os riscos inerentes 

ao seu uso e avaliar a eficiência dos controles aplicáveis. 

Art. 46 A CRDC utilizará as informações dos Registros realizados para a finalidade de 

rastreabilidade, observado o conceito de trilhas de auditoria, nos termos do Manual de 

Operações. 

Parágrafo único. As trilhas de auditoria que compreendem tabelas de dados históricos que 

armazenarão informações relativas aos Usuários do Sistema, datas e horários das operações 

realizadas, tipos de operações, com o objetivo de garantir a rastreabilidade dos Registros, além 

de permitir responder a questionamentos dos Participantes e do BCB quanto aos Registros 

efetuados. 

Art. 47 A verificação dos processos utilizados pelo Participante no Sistema é realizada pela CRDC 

por meio das funcionalidades “Visão de Administrador do Sistema”, disponível no Sistema 

apenas para uso da CRDC, e das Trilhas de Auditoria, conforme detalhado no Manual de 

Operações. Esta funcionalidade, por meio de execução diária de Scripts que capturam no banco 
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de dados do Sistema informações consolidadas dos Registros efetuados nele, permite à CRDC 

acompanhar: 

I. todas as informações e documentos inseridos no Sistema pelo Participante; e 

II. todas as informações relativas ao Ativo Financeiro registrado no Sistema pelo 

Participante, sendo elas: 

a) a quantidade de Registros efetuados pelo Participante;  

b) a identificação do Número Único de Registro (NUR) de cada Ativo Financeiro 

registrado no Sistema; 

c) a quantidade de arquivos enviados e recebidos por Participante; e 

d) todos os valores de cada Ativo Financeiro registrado no Sistema pelo Participante. 

§ 1º A utilização da funcionalidade de que trata o caput deste artigo, permite à CRDC, portanto, 

monitorar todos os dados inseridos e funcionalidades utilizadas do Sistema pelo Participante. 

§ 2º Para fins deste Regulamento, “operações fora do padrão” estão descritas em Normas 

internas da CRDC.  

Art. 48 A CRDC monitora periodicamente as deficiências e os pontos suspeitos e/ou estranhos, 

com o objetivo de oferecer, de forma preventiva, suporte técnico e/ou esclarecimentos, 

dependendo do caso. 

Art. 49 Os casos de “operações fora do padrão” do Sistema serão reportados ao BCB, para fins 

de averiguação e adoção das medidas administrativas que este considerar adequadas, quando 

cabíveis, nos termos da Regulação. 

 

Seção III - Penalidades Aplicáveis 

Art. 50 O Participante que deixar de observar quaisquer de suas atribuições e responsabilidades, 

quer se trate de obrigações previstas neste Regulamento, nas demais Normas da CRDC, ou, 

ainda, nos contratos e documentos firmados para obtenção do Cadastro Inicial no Sistema e 

para utilização dos Serviços do Sistema, será considerado inadimplente e estará sujeito às 

penalidades previstas no artigo 51 deste Regulamento. 

Art. 51 O Participante que descumprir as Normas mencionadas no artigo 50 acima, cuja 

fiscalização é de responsabilidade da CRDC, estará sujeito às seguintes penalidades, sem 

prejuízo de outras, previstas na legislação ou na Regulação, neste Regulamento ou em outra 

Norma da CRDC, respeitado o disposto abaixo: 

I. advertência; 

II. multa pecuniária, observada a Tabela de Multas que integra o Anexo I deste 

Regulamento; 

III. suspensão do acesso ao Sistema, permanecendo o Participante responsável pelos Ativos 

Financeiros que registrou no Sistema; ou 

IV. cancelamento do acesso ao Sistema, com consequente cancelamento do Cadastro 

Inicial e exclusão de todos os usuários vinculados ao Participante. 

§ 1º A CRDC orientará o Participante no tocante às medidas necessárias para sanar a infração 

observada, sob pena de aplicação da penalidade prevista no inciso I do caput deste artigo. Caso 
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o Participante não sane a infração observada, conforme orientação e prazo concedido pela 

CRDC, aplicar-se-ão as demais penalidades previstas. 

§ 2º A suspensão do acesso ao Sistema é a inativação temporária do Participante no Sistema 

que pode ser revertida sem a necessidade de realização de novo Cadastro Inicial. O 

cancelamento do acesso ao Sistema é a inativação permanente do Participante no Sistema com 

consequente cancelamento do Cadastro Inicial e exclusão de todos os usuários vinculados ao 

Participante. Em ambos os casos, os dados de cadastro e os Registros de Ativos Financeiros 

associados a estes Participantes serão armazenados pelo Sistema por 8 (oito) anos, podendo a 

CRDC manter tais informações por período superior, caso necessário. 

§ 3º A suspensão e/ou cancelamento do acesso do Participante ao Sistema resultante de 

situação acima prevista serão comunicados, por meio eletrônico:  

I. ao Participante; e  

II. ao BCB, quando aplicável.  

§ 4º A suspensão e/ou cancelamento do acesso do Participante ao Sistema determinado pela 

CRDC implica em:  

III. o Participante poderá acessar o Sistema de forma restrita apenas para consulta, ficando 

impedido de solicitar o Registro de novos Ativos Financeiros e atualizar, liberar ou 

conciliar os Ativos Financeiros existentes no Sistema; e  

IV. o Participante deverá continuar observando os instrumentos contratuais até então 

formalizados e assinados no ambiente do Sistema.  

§ 5º Cumulativa e independentemente da aplicação das penalidades relacionadas no caput 

deste artigo, a Diretoria da CRDC, conforme o caso, poderá: 

V. ordenar ao Participante o cancelamento ou suspensão da operação considerada 

irregular; e 

VI. determinar a exclusão do Ativo Financeiro registrado do Sistema.  

§ 6º Cautelarmente e com objetivo de proteger os interesses e o regular funcionamento do 

Sistema, a Diretoria da CRDC poderá determinar a aplicação da penalidade prevista no inciso III 

do caput deste artigo. 

§ 7º Da decisão de suspensão, nos termos do parágrafo anterior, caberá recurso para o Conselho 

de Administração da CRDC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência da decisão. 

§ 8º A suspensão tratada no inciso III do caput deste artigo não isenta o Participante de suas 

obrigações e atribuições que se encontrem pendentes. 

§ 9º A ausência de regularização do motivo que resultou na suspensão tratada no inciso III do 

caput deste artigo, no prazo fixado, permite à Diretoria da CRDC, se entender que é o caso, 

converter a suspensão temporária em cancelamento do acesso do Participante ao Sistema. 

§ 10º As penalidades impostas na forma deste artigo serão também comunicadas aos órgãos 

reguladores competentes. 

Art. 52 Da decisão que aplicar qualquer das penalidades previstas no artigo 51 deste 

Regulamento caberá pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, à Diretoria da CRDC, no 

prazo de 15 (quinze) dias da ciência da decisão. 
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Parágrafo único. Caso não haja reconsideração da decisão que determinou a aplicação de 

qualquer penalidade, nos termos do caput deste artigo, caberá recurso, com efeito suspensivo, 

ao Conselho de Administração da CRDC, no prazo de 15 (quinze) dias da ciência da decisão 

denegatória. 

Art. 53 A decisão que impuser, mantiver ou reformar qualquer penalidade deverá ser motivada 

e fundamentada. 

Art. 54 Sem prejuízo das penalidades de suspensão e cancelamento que venham a ser impostas 

nos termos dos incisos III e IV do artigo 51 deste Regulamento, a Diretoria da CRDC poderá, em 

caráter preliminar, com o objetivo de garantir a proteção dos interesses e a integridade do 

Sistema e dos Serviços, determinar a suspensão, total ou parcial, do acesso do Participante ao 

Sistema. 

Art. 55 A Diretoria da CRDC será competente para aplicar multa pelo descumprimento de 

dispositivo contido no presente Regulamento ou nas Normas da CRDC, observada a Tabela de 

Multas que integra o Anexo I deste Regulamento. 

Art. 56 A Diretoria da CRDC será competente, também, para aplicar multas cominatórias nas 

situações de descumprimento pelo Participante do prazo que houver fixado para prestação de 

informações, esclarecimentos ou para apresentação de documentos. 

§ 1º O prazo para prestação de informações, esclarecimentos, ou para apresentação de 

documentos de que trata o caput deste artigo será de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, sendo 

prorrogável por igual período mediante justificativa do Participante. 

§ 2º A multa cominatória será cobrada por dia de atraso até a prestação de informações, 

esclarecimentos, ou apresentação de documentos, conforme o caso, até o prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, sendo o valor divulgado em tabela específica.  

§ 3º Da decisão que aplicar a multa cominatória caberá pedido de reconsideração e recurso, nos 

termos do procedimento estabelecido no artigo 52 deste Regulamento. 

§ 4º Caso o prazo estabelecido no § 2º deste artigo seja atingido sem que a determinação seja 

cumprida, a Diretoria da CRDC remeterá o processo para o Conselho de Administração da CRDC, 

que decidirá, fundamentadamente, sobre a conveniência da aplicação e cobrança da multa 

cominatória ou de outra(s) penalidade(s), como a suspensão ou cancelamento do acesso do 

respectivo Participante ao Sistema. 

§ 5º A aplicação de outra(s) penalidade(s) será determinada quando o Conselho de 

Administração e a Diretoria da CRDC concluírem que o atraso no cumprimento da determinação 

causa risco de dano relevante ao Sistema ou aos demais participantes. 

 

Seção IV – Da dispensa no registro da CPR 

Art. 57 Serão observados os prazos, valores e condições dispostas na Resolução CMN nº 4.870, 

de 20 de novembro de 2020, para apuração das hipóteses de dispensa, ou não, do Registro de 

CPR. 
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§1º Na superveniência de ato normativo que substitua, no todo ou em parte, as disposições da 

Resolução CMN nº 4.870/20 quanto a dispensa de Registro de CPR, esse passará a ser observado 

para os fins de análise de dispensa, ou não. 

 

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 58 A Diretoria da CRDC é competente para dirimir eventuais dúvidas ou omissões deste 

Regulamento. 

§ 1º Eventuais complementos que se façam necessários serão realizados por meio de alteração 

deste Regulamento, sempre observado o disposto no § 4º do artigo 2º deste Regulamento. 

§ 2º Havendo conflito entre as demais regras e procedimentos contidos nas Normas da CRDC e 

as regras estabelecidas neste Regulamento, este deverá prevalecer. 

Art. 59 O presente Regulamento entrou em vigor em 18 de fevereiro de 2022 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
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Controle de versões 

Data Versão Atualização 
Realizado 

por 

24/10/2019 1.0 Versão inicial Produtos 

05/12/2019 2.0 

Incluídas referências ao recebimento de instruções e 

retornos via telas do portal do Sistema de Registro da 

CRDC. 

Incluída a possibilidade da realização da Conciliação 

pelo Participantes, para certos ativos (conforme 

manual de operações) com o uso de relatórios de 

registros obtidos no portal do Sistema de Registro da 

CRDC. 

Produtos 

02/03/2020 2.1 

No glossário foi alterada a definição de “Ativo 

Financeiro” e foi eliminada a definição de Direito 

Creditório. e o termo “Direito Creditório” foi 

substituído por “Ativo Financeiro”. 

No artigo 4º foi inserido um quadro com da 

denominação usada para as figuras de Credor e 

Devedor para cada tipo de Ativo Financeiro passível de 

registro. 

Alteração do fluxograma do Art. 13 de modo a 

representar tanto as operações relacionadas a venda 

de mercadorias, como as operações relacionadas a 

prestação de serviços. 

Retirada do regulamento da possibilidade de 
constituição de ônus e gravames sobre os ativos 
registrados, de modo a refletir as mudanças na Circular 
BCB 3.743/15, introduzidas pela Circular BCB 3.968/19. 

Produtos 

09/09/2020 3 

No glossário foi inserida as definições de “Garantia”, 

“Ônus”, ¨Sistema de Interoperabilidade” e ajustadas as 

definições de “Lançamento”, “Registro” e “Liberação 

de Registros”. 

Reinserido no regulamento a possibilidade de 

constituição de ônus e gravames sobre os ativos 

registrados, uma vez quer foram atendidas as condições 

da Circular BCB 3.968/19 com a inclusão da Seção III - 

Constituição e desconstituição de Ônus e gravames 

sobre Ativos Financeiros registrados 

Produtos 
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28/10/2020 5 
Inserido o Ativo Financeiro CPR, nos termos do capítulo 

VI da Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020. 
Produtos 

04/06/2020 6 

Inserido Sistema de Interoperabilidade CPR no Glossário; 
 
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 6.1 

Retirada a possibilidade de constituição de Ônus e 
Gravames sobre as CPRs Registradas. 
Substituição do termo interoperabilidade CPR por 
Consulta às Demais Registradoras Autorizadas a Registar 
CPR. 

Produtos 

04/11/2021 6.2 

Inserido parágrafo único no art. 5º sobre autorização do 
emissor para a divulgação de informações. Alteradas as 
definições de Ativos Financeiros e Extrato. Alterada a 
imagem da capa. 

Produtos 

15/02/2022 6.3 

Substituição de endereço de divulgação da 
documentação do Sistema de Registro CRDC, de área 
restrita aos Participantes para área aberta no portal da 
CRDC - https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-
normativos 
 
Retirada do sufixo “MF” das siglas CPF e CNPJ. 
 
Retirada da menção à Resolução do CMN nº 2.882, de 30 
de agosto de 2001, revogada pela Resolução CMN nº 
4.952/2021. 
 
Inclusão do § 13 ao art. 2º “Os procedimentos aqui 
previstos não impedem, nem têm impacto, sobre o direito 
de portabilidade dos registros.”  
 
Listagem de todas as alterações possíveis nos registros 
no art. 8º. 
 

Produtos 

https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos
https://crdc.com.br/circulares-e-documentos-normativos
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Alteração do título da Seção I do Capítulo II de 

“Participantes” para “Funções Disponíveis ao 

Participante”.  

Inclusão do § 2º no art. 9º “Verificada a ilegalidade ou 
irregularidade em operação registrada no Sistema por 
qualquer Participante, a CRDC poderá determinar o 
bloqueio/invalidação do respectivo registro, de forma 
que registros viciados (ilegais/irregulares).” 
 
Nova redação do art. 21 para facilitar o entendimento, 
sem modificações no significado: "Uma vez comandada, 
pelo Participante detentor do controle da titularidade do 
Ativo Financeiro, a vinculação deste a uma operação de 
Garantia, o respectivo Ativo Financeiro assim vinculado 
ficará gravado de Ônus e gravame, restando bloqueado 
para qualquer outra negociação." 
 
Revisão do texto para eliminação de erros de digitação. 
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ANEXO I - TABELA DE MULTAS  

 

Descrição  Valor  

Ausência de prestações de informações, esclarecimentos e apresentação 

de documentos requeridos pela CRDC, após o prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis e até 60 (sessenta) dias da solicitação. Valor de multa diária. 

R$ 200,00 

Ausência de treinamento para registrar os Ativos Financeiros no Sistema. R$ 1.000,00 

Ausência de atualização dos dados dos Ativos Financeiros no Sistema. 

Ausência de atualização cadastral do Participante. 

Ausência de prestações de informações, esclarecimentos e apresentação 

de documentos requeridos pela CRDC, no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis. 

Ausência de cumprimento, correção e/ou explicação solicitada pela 

CRDC. 

Inserção de informações inverídicas e não regulares no Sistema. R$ 1.200,00 

Violação de qualquer disposição prevista no Regulamento do Sistema ou 

em Normas da CRDC que não conte com penalidade específica, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas. 

Inserção de conteúdo ilícito, que viole direitos de terceiros ou que seja 

contrário a moral e aos bons costumes geralmente aceitos no Sistema. 

R$ 1.500,00 

Utilização do Sistema para cometimento de qualquer tipo de conduta ou 

ato ilícito, civil ou criminal, inclusive ao cometimento de fraude. 

R$ 2.000,00 

 


