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CONTROLE DE VERSÃO 

DATA DA 
VERSÃO AUTORES NÚMERO DA VERSÃO DESCRIÇÃO 

09/05/2022 CRDC 1.0 PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

 

1. QUEM SOMOS 

Somos uma empresa de infraestrutura do mercado financeiro homologada pelo 

Banco Central do Brasil, que atua com tecnologia, segurança jurídica e transparência 

para melhoria do ambiente de crédito do país. Por meio de soluções inovadoras 

melhoramos os processos da sua empresa. 

A CRDC é homologada para o Registro de CPR: agilidade e publicidade do 

título nos processos que o ambiente regulatório exige. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste documento é apresentar a tabela de preço para registro de 

CPR (Cédula do Produtor Rural) no módulo de Registro da CRDC. Os termos aqui 

presentes são disponibilizados e podem ser encontrados no Glossário da CRDC, 

disponível no documento “Regulamento Sistema de Registro” neste website. 

 

3. DEFINIÇÕES 

3.1 INCLUSÃO E PERMANÊNCIA 

• Registro da CPR em Entidade Registradora aprovada e regulada pelo Banco 

Central do Brasil, nos termos da Lei nº 13.986 de 2020, que regula as formas de 

emissão das CPRs, bem como com a Resolução CMN nº 4.870 também de 2020 que 

dá prazo para que o registro deste título voltado ao agronegócio brasileiro seja 

realizado em uma registradora homologada, independentemente do valor.  

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

CRDC, disponível a qualquer interessado gratuitamente através de consulta 

publicidade a terceiros; 

• Publicidade de CPR Registradas de acordo com a Resolução BCB 52/20 

(clique aqui).  

• Armazenamento digital dos documentos ativos serviços. 

 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=52
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=52
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4. TABELA DE PREÇO 

A cobrança dos serviços se iniciará com a efetiva contratação, a partir da data 

de assinatura do presente instrumento; os serviços são cobrados de acordo com a 

utilização, nos seguintes moldes: 

 

 a) Valor de Inclusão de Registro: 0,001% do valor por CPR. 

• Mínimo cobrado por CPR registrada: R$ 10,00 

• Máximo cobrado por CPR registrada: R$ 1.200,00 

 

b) Valor Mensal de Permanência da carteira registrada pelo cliente na CRDC: 

0,001% do valor da carteira registrada. 

• Mínimo cobrado por Carteira Registrada: R$ 50,00 

• Máximo cobrado por Carteira Registrada: R$ 15.000,00  

 

c) Demais Serviços passíveis de cobrança:  

• Tarifa de Manutenção de Ativo...........R$ 5,00  

• Emissão de Certidão / Extrato.............R$ 5,00 

 

• Os valores dos serviços contratados serão reajustados anualmente por IGP-

M/FGV. 

 

5. PAGAMENTO 

A fatura dos serviços contratados da CRDC corresponde à utilização do 1º dia 

do mês até o último dia deste, tendo o seu vencimento todo dia 15 do mês 

subsequente a utilização e o pagamento em boleto.  

 

6. CONTROLE DO DOCUMENTO 

6.1 VIGÊNCIA E DIVULGAÇÃO 

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

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

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

imediatamente anterior.  
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6.2 REVISÃO 

Este documento tem previsão de atualização em decorrência da atualização da 

tabela de preços da CRDC sobre os serviços de INCLUSÃO e PERMANÊNCIA de 

CPR (que usualmente ocorre anualmente), podendo também, ser atualizado a 

qualquer tempo para incorporar melhorias, corrigir erros ou atender normativos.  

6.3 DIREITOS AUTORAIS E DISTRIBUIÇÃO 

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

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

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

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

designada neste material. 

 


