
Introdução 

Está artigo irá tratar sobre o cálculo de multa sobre títulos a receber vencidos. 

Por padrão, o sistema realiza o cálculo da multa sobre o valor bruto do título acrescido de juros financeiros. 

Essa base de cálculo poderá ser parametrizada, a partir da configuração de parâmetro, o qual contará com 

duas opções de cálculo, podendo ser configurado o cálculo sobre o valor bruto ou sobre o valor bruto + 

juros financeiros. 

O detalhamento poderá ser verificado no decorrer do artigo, com seus devidos exemplos.  

Pré requisitos 

Para que a parametrização da base de cálculo possa ser utilizada, faz-se necessário estar utilizando a versão 

03.30.04 ou superior do sistema BR Conselhos. 

Parametrização 

O parâmetro "Base de Cálculo" pode ser configurado no seguinte local do sistema. 

Caminho Parâmetro:  Segurança >> Parâmetros >> Financeiro >> Parâmetros do Módulo Financeiro >> 

Contas a Receber 

 
  

 
  
Opções Parâmetro 

• Valor Bruto + Juros Financeiros - A multa sobre títulos vencidos será calculada com base no valor 

bruto + juros financeiros do título. 

Exemplo: 



Valor Bruto: R$ 1000,00 

Correção (Juros Financeiros): R$ 23,60 

Multa 10%:  R$ 102,36 - Aplicada sobre o valor bruto + correção. 

 
  

• Valor Bruto - A multa sobre títulos vencidos será calculada com base no valor bruto do título. 

Exemplo: 

Valor Bruto: R$ 1000,00 

Multa 10%:  R$ 100,00 - Aplicada sobre o valor bruto do título (valor original). 

 
  

Este parâmetro quando configurado, independente da opção selecionada, irá incidir sobre o calculo em todos 

os locais do sistema onde houver cálculo de multas para títulos vencidos. 

Abaixo alguns exemplos  

Emissão de Boletos - Acesso Externo 

• Valor Bruto + Juros Financeiros 

 
• Valor Bruto 

 
  

Renegociação Simplificada 

• Valor Bruto + Juros Financeiros 

 
• Valor Bruto  

 
  

• Em caso de dúvidas sobre a funcionalidade demonstrada, favor entrar em contato com a nossa equipe 

de atendimento. 


