
Página de Origens e Destinos - Financeiro - Conta receber 

Resumo das alterações realizadas. 

A estrutura de tabelas utilizada para exibição das origens e destinos de 
renegociações possuía uma estrutura complexa e de difícil compreensão, o 
que gerava dificuldades na manutenção do sistema e também na realização de 
migrações de bases de dados. 

Devido a isso foi realizada a alteração das páginas que exibem as Origens e os 
Destinos de renegociações a fim de minimizar problemas futuros. 

  

Versão:  Estas alterações estão disponíveis a partir da versão 03.32.01 do 
sistema BR Conselhos. 

  

Definição de Origem e Destino 

 Origem: Trata-se de um título que foi renegociado, onde foi gerado um 
parcelamento a partir dele, ou um título a partir do qual foi gerada uma 
atualização. 

 Destino: Trata-se de uma parcela de renegociação ou um título de 
atualização. 

  

Utilização da Funcionalidade 

As alterações realizadas não alteram as regras de funcionamento da 
funcionalidade, permanecendo as funcionalidades anteriores com algumas 
particularidades conforme descrito a seguir. 

  

 Coleções Renegociação Origem e Renegociação Destino. 

Na interface de consulta do contas a receber foram criadas 2 novas coleções 
que irão substituir as antigas, sendo elas: 

Renegociação de Origem- Exibe os detalhes da renegociação quando for 
acessado um título de Destino (Parcela da Renegociação). 

Renegociação de Destino - Exibe os detalhes da renegociação quando for 
acessado um título de Origem. 

Nota: A regra de exibição continua a mesma, mudando apenas o nome das 
coleções apresentadas. 



 

  

Acessando títulos de origem e destino de renegociações 

A regra para que seja apresentado conteúdo em cada uma das coleções, 
continua a mesma. 

Importante: Está incorreta a visão de que ao acessar um título, as origens de 
uma renegociação estarão na coleção origens e os destinos estarão na coleção 
destino. 

A forma correta de interpretar esta visão, segue as regras abaixo:  

 A apresentação do conteúdo das coleções, sempre leva em conta o 
título que está sendo acessado e os detalhes da renegociação (Origens 
e Destinos) sempre estarão na mesma coleção. 

 Quando um título for uma Origem, os detalhes da renegociação 
(Origens e Destinos) estarão na coleção Destino. 

 Da mesma forma, quando o título for um Destino (parcela de 
renegociação), os detalhes da renegociação estarão na coleção 
Origem. 

Obs: Um título somente irá conter títulos nas duas coleções simultaneamente, 
quando este for destino e origem de renegociação. 

Um exemplo desta situação seria uma parcela de renegociação que foi 
renegociada novamente, passando está a ser Origem de uma renegociação e 
Destino de outra. 

  

 Acessando um título de Origem 

Quando o usuário selecionar um titulo que gerou a renegociação, os detalhes 
da renegociação serão presentados na coleção Destinos, pois nesse caso, 
nos interessa saber quais titulos(destinos) foram gerados a partir deste. 



No exemplo abaixo, temos um título de anuidade que gerou uma renegociação 
com 2(duas) parcelas. 

 

 

  

Como acessamos um título de Origem, este não possui conteúdo na coleção 
de origem, pois ele é um título de origem e não uma parcela(destino). 

Neste caso será apresentada uma mensagem alertando o usuário. 

 

  

 Acessando um título de Destino 



Quando o usuário selecionar um titulo que é uma parcela de renegociação 
(destino), os detalhes da renegociação serão presentados na coleção Origem, 
pois nos interessa saber qual título gerou esse parcelamento. 

No exemplo abaixo, temos um título de parcela de uma renegociação, sendo 
este parte da mesma renegociação do exemplo anterior. 

 

  

Como acessamos um título de Destino, este não possui conteúdo na coleção 
de destino, pois ele é um título de destino. 

Neste caso será apresentada uma mensagem alertando o usuário. 

  

  



Como citado na introdução deste artigo, pode ocorrer a situação de um título 
possuir destinos e origens simultaneamente. 

Isso ocorre quando um título de destino (parcela de renegociação) for 
renegociação novamente. 

Para simular esta situação, realizamos um parcelamento (renegociação) a 
partir de uma outra renegociação. 

 

  

Conforme pode-se ver abaixo, os títulos em destaque passram a ser Destino 
da primeira renegociação, e Origem da segunda renegociação. 

 

  

Consultando um deste títulos teremos detalhes das renegociações em ambas 
as coleções, sendo eles: 

 Origem Renegociação: Irá constar os detalhes da primeira 
renegociação realizada onde este título é um destino. 



 

  

 Destino Renegociação: irá constar da segunda renegociação, onde 
este título é uma origem. 

 

  

Funções disponíveis na lista de títulos de renegociação. 

Após as alterações realizadas, a opção de "Desfazer Renegociação" passou a 
ser apresentada na parte superior da tela de consulta. 



 

  

 

  

Também foi adicionada a função Ver Renegociação, onde é possível verificar 
os detalhes da renegociação. 



 

  

Também estarão disponíveis outras funcionalidades, da mesma forma que são 
apresentadas na lista de títulos de contas a receber do módulo financeiro. 

OBS: essas opções funcionam apenas para os títulos de destino de 
renegociações, tendo em vista que os títulos de Origem não podem ser 
modificados. 

A opção "Emitir Boleto" passou a integrar este menu, não estando mais 
presenta na barra de comandos como era anteriormente. 

  



 

 

  

Nos casos em que o título que estiver sendo consultado for uma atualização, 
será exibida a coleção de origens como era anteriormente. 



 

 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa central de atendimento. 

 


