
 Plano de Pagamento - Conciliação de Débitos 

  

Inclusão de novas regras de negócio no sistema para ofertar aos inscritos o procedimento de 
Conciliação em processos de cobrança de débitos. 
  

Configuração 
  
Caminho: Financeiro >> Plano de pagamento: 

 

 
  

Critérios de Conciliação quando ocorrer descumprimento do acordo. 
Os planos de pagamento terão regras específicas para que sejam exibidos aos inscritos, levando 
em conta a quantidade de vezes em que houve descumprimento da Conciliação. 
Para que estas regras sejam cumpridas, foram criados três tipos de Conciliação (Conciliação, 
Conciliação – Uma Vez e Conciliação – Mais de Uma Vez), que devem ser configuradas nas 
opções de Filtro pessoa do plano de pagamento. Deve ser criado um Tipo de Lançamento 
específico que será utilizado para estas regras. 
  

 

 
  

Situação 1 - Inscrito não descumpriu nenhum acordo de conciliação. 
• Nesse caso o inscrito poderá realizar a Conciliação utilizando apenas o plano de pagamento 

configurado com o parâmetro “Conciliação” ou as Renegociações disponibilizadas pelo conselho. 
Plano de Pagamento: 



 
  

Conforme pode ser visto abaixo, após selecionar sua inscrição, o sistema identifica que o inscrito 
‘Não’ possui Conciliação desfeita e no campo ‘Plano de Pagamento’, é apresentado apenas a 
conciliação que esteja configurada como: “Conciliação” e as Renegociações disponibilizados 
pelo conselho. 

Renegociação online: 

 
  

Situação 2 - Inscrito descumpriu acordo de renegociação Uma Vez. 
• Nesse caso o inscrito poderá realizar a Conciliação utilizando apenas o plano de pagamento 

configurado com o parâmetro “Conciliação – Uma Vez” ou as Renegociações disponibilizadas 
pelo conselho. 

Plano de Pagamento: 

 
  

Conforme pode ser visto abaixo, após selecionar sua inscrição, o sistema identifica que o inscrito 
possui ‘Uma’ Conciliação desfeita e no campo ‘Plano de Pagamento’, é apresentado apenas a 
conciliação que esteja configurada como: “Conciliação - Uma Vez” e as Renegociações 
disponibilizados pelo conselho. 

Renegociação online: 



 
  

Situação 3 - Inscrito descumpriu acordo de renegociação Mais de uma Vez. 
• Nesse caso o inscrito poderá realizar a Conciliação utilizando apenas o plano de pagamento 

configurado com o parâmetro “Conciliação – Mais de Uma Vez” ou as Renegociações 
disponibilizadas pelo conselho. 

Plano de Pagamento: 

 
  

Conforme pode ser visto abaixo, após selecionar sua inscrição, o sistema identifica que o inscrito 
possui ‘Mais de Uma’ Conciliação desfeita e no campo ‘Plano de Pagamento’, é apresentado 
apenas a conciliação que esteja configurada como: “Conciliação – Mais de Uma Vez” e as 
Renegociações disponibilizados pelo conselho. 

Renegociação online: 

 
  

• O sistema irá filtrar os planos de pagamento conforme a regra determinada pela quantidade de 
vezes que o inscrito desfez a Conciliação. 

• As regras do plano de pagamento para cada uma das situações deverão ser configuradas 
conforme a necessidade, podendo ser configurado, por exemplo, exigir o pagamento de uma 
entrada ou o pagamento do valor total da dívida em parcela única. 

Nota: Ao desmarcar o checkbox “Permite selecionar títulos a renegociar” no ‘Plano de 
pagamento’, o sistema não permitirá que os títulos sejam conciliados ou renegociados 
individualmente.  
Na tela “Renegociação online”, por default, os títulos serão apresentado selecionados e 
bloqueados. Sendo permitido serem conciliados ou renegociados, somente agrupados. 

• Plano de pagamento 



 
  

• Renegociação Online 

 
  

Critérios para o cancelamento do acordo 
Conforme critérios estabelecidos na legislação do conselho, caso ocorra o atraso do pagamento 
dos acordos de conciliação de débitos, estes serão cancelados. 
Para tal, será utilizada a rotina "Desfazer Renegociação", que após execução irá desfazer as 
renegociações que atenderem aos critérios estabelecidos. 
Exemplo:   

• Desfazer renegociação que exceder os 10 dias de atraso na primeira parcela. 
Caminho da Configuração: Segurança >> Parâmetros >> Financeiro >>  Parâmetro do módulo 
Financeiro >> Desfazer Renegociações. 

 
  

No parâmetro informar o campo "Dias de atraso" e "Filtrar Apenas Parcela Nº". 



 
  

Gerada uma renegociação com vencimento da primeira parcela em 31/12/2019. 
Nota: Para simulação do funcionamento da rotina, a data do ambiente de simulação foi alterada 
para uma data futura, simulando o vencimento da parcela. 
Cadastrar o agendamento para execução da tarefa "Desfazer Renegociação" 

 
  

Após execução do agendamento, serão exibidas as renegociações Desfeitas / Notificadas. 

 
  

O número exibido como identificação do registro, será o número da renegociação.   

 
  

 



  
• Desfazer renegociação que exceder os 90 dias de atraso em qualquer parcela. 

  
Conforme configuração desta regra serão desfeitas as renegociações que tiverem qualquer 
parcela em atraso a mais de 90 dias. 

 
  

Para simulação será gerada uma renegociação e realizado o recebimento da primeira parcela. 
Será alterada a data do ambiente de simulação para 90 dias após a data do vencimento da 
terceira parcela.  
Vencimento 2ª parcela 23/01/2020 e a data do ambiente de simulação serão alterados para 
23/04/2020 simulando a data de vencimento. 

 
  

Após execução do agendamento "Desfazer Renegociações" a renegociação foi desfeita. 

 
  

Nota: Também é possível realizar o processo de "Desfazer Renegociações" manualmente, 
através da posição financeira, porém, foi criada uma restrição de permissão para ser adicionada 
ao grupo do usuário logado, definindo assim, se a pessoa terá permissão para desfazer a 
renegociação manualmente. Podendo assim ser utilizado como permissão hierárquica. 
Configuração 
Caminho Grupo: Segurança >> Grupos >> Selecionar ‘Grupo’ >> Permissões: 

• No grupo em que deseja adicionar a restrição, adicionar: “Não permite que o usuário desfaça 
renegociações de forma manual, as renegociações serão desfeitas apenas por 
agendamento”. 

 



  

Caminho Usuário: Segurança >> Usuários Selecionar ‘Usuário’ >> Grupos >> Grupos 
Selecionados: 

• No cadastro do usuário selecionado, adicionar o grupo que esteja configurado com a restrição. 

 
  

Caminho: Financeiro >> Posição Financeira >> Renegociação >> Tela Conta a Receber >> 
Origem >> Desfazer: 

 
  

 
  



• Logar com o usuário que faça parte do grupo que contém a restrição, selecionar uma 
renegociação, acessar a coleção ‘Origem’. Verificar que o botão para ‘Desfazer’ a renegociação 
não é habilitado. 

 
  

Vencimento Primeira Parcela para último dia do Mês 

Este parâmetro irá determinar que a primeira parcela seja gerada para o último dia do mês no 
qual esteja sendo realizado o parcelamento. 

 
  

Abaixo um exemplo de um parcelamento gerado em 03/12 e com o vencimento gerado para 
31/12. 
Nota: Caso a data do último dia do mês seja feriado, o vencimento será gerado para o próximo 
dia útil subsequente. 



 
  

Percentual de Entrada 
É possível configurar um percentual de entrada para o parcelamento, sendo que este valor será 
subtraído do valor a ser parcelado. 
O valor de entrada ficará como sendo a primeira parcela do parcelamento.  

 
  

Abaixo, um exemplo de parcelamento com valor de entrada de 40%. 

 
  



Também é possível gerar uma cota única + parcelas, para o valor restante, depois de subtraído o 
valor da entrada. 
Neste caso, a parcela 0(zero) será a cota única, e a parcela 1 será a entrada. 

 
  

Valor mínimo para as parcelas 
Este parâmetro permite configurar o valor mínimo das parcelas durante a geração do 
parcelamento. 

 
  

Após selecionar o plano de pagamento e a quantidade de parcelas desejada (ou seleção 
automática da quantidade de parcelas pelo sistema), e clicar em Avançar, será exibida a tela 
com o parcelamento gerado (Simulação). 
Note que no caso abaixo, foi gerada uma entrada de R$ 88,36 + 5 parcelas de R$ 27,31, sendo 
que as parcelas estão abaixo do valor mínimo parametrizado.  
Ao tentar concluir, não será permitido e será solicitado que realize uma nova simulação de 
renegociação. 



 
  

Para a necessidade de se configurar valores mínimos de parcelas para diferentes situações, 
podem-se configurar planos de pagamentos distintos e informar um valor para cada um deles. 
Por exemplo, pode-se configurar um valor de parcela para Pessoas Jurídicas e outro para 
Pessoas Físicas. 

 
  

Pessoa Jurídica 

 
Pessoa Física 

 



  

Utilizar o filtro por pessoa do plano de pagamento, para que o mesmo seja exibido somente para 
o tipo de inscrito para o qual for destinado. 
Nota: O filtro utilizado no plano de pagamento abaixo é apenas um exemplo.  
O mesmo pode ser configurado de outras formas utilizando as opções disponíveis em tela ou 
através de outros scripts mais elaborados.  

 

 
  

Acessando com usuário - Pessoa Física será exibido apenas o plano de pagamento para o seu 
perfil de acesso. 



 
  

Acessando com usuário - Pessoa Jurídica será exibido apenas o plano de pagamento para o 
seu perfil de acesso. 

 
  

• Em caso de dúvidas sobre a funcionalidade apresentada, favor entrar em contato com nossa 
central de atendimento 

  

 


