
Introdução 

  

Este manual irá guiá-lo durante o processo de configuração e utilização  da funcionalidade  de recebimentos 

via cartão de débito/crédito através da integração com prestadoras de cartão. 

Além das opções de integração já existentes ( Sipag, Cielo e Pag-Seguro ),  o sistema BR Conselhos passa a 

disponibilizar a integração com a prestadora GETNET. 

Pré-requisitos 

• O ambiente do sistema BR Conselhos deve estar atualizado para a versão 03.25.02.08 ou superior 
• O parâmetro para comunicação com o ambiente da prestadora deve estar presente no arquivo Web.config, 

na pasta raiz do sistema. 

Esta configuração deverá ter sido realizada durante a atualização do sistema executada pela equipe de 

Consultores da BRC Total. 

Inserir as chaves abaixo na sessão <appSettings> do arquivo de configuração da aplicação. 

 <!-- EndPoints GETNET -->  
<add key="ApiGetNet" value="https://api-sandbox.getnet.com.br/" /> 

<add key="Autenticacao" value="auth/oauth/v2/token" /> 

<add key="Tokenizacao" value="v1/tokens/card" /> 

<add key="PagamentoCredito" value="v1/payments/credit" /> 

<add key="PagamentoDebito" value="v1/payments/debit" /> 

<add key="CancelamentoCreditoDia" value="v1/payments/credit/{0}/cancel" /> 

<add key="CancelamentoCreditoPosterior" value="v1/payments/cancel/request" /> 

<add key="FinalizaPagamentoDebito" 

value="v1/payments/debit/{0}/authenticated/finalize"/> 

<!-- EndPoints GETNET --> 

O exemplo acima demonstra esta configuração em um  ambiente de homologação. 

NOTA: Para o ambiente de produção os dados de configuração serão os mesmos. 

  

Parâmetros do sistema 

A configuração do parâmetro de integração com a prestadora de cartões deve ser realizada no seguinte local 

do sistema. 

Caminho 

Parâmetro: 

 

  

https://api-sandbox.getnet.com.br/
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/4F04CBCF8B3CDFB86B5A47349E1BEB1B


 

  

Para cadastrar o parâmetro de integração com a prestadora de cartões, selecionar a opção NOVO. 

 

  

Será exibida a tela de cadastro com os campos padrão do cadastro. 

NOTA:  O leiaute desta tela é dinâmico, e seus campos serão modificados conforme a prestadora 

selecionada. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/C8BA89E0577085056348355CA21CA851


 

  

• Campo Prestadora: Informar a prestadora de cartões de crédito que deseja utilizar. 

     Neste manual será detalhada a configuração para a integração com a prestadora GETNET. 

• Campo Ativo:  Este campo irá definir qual das prestadoras  cadastradas será utilizada por padrão (caso exista 
mais de uma prestadora cadastrada) ou para desativar a funcionalidade por completo caso nenhuma 
prestadora estiver marcado como ativa. 

  

• Selecionar a prestadora GETNET. 

Especificações da Prestadora 

• Campo Logo Prestadora: Informar o Logo da prestadora. 

     Este campo irá receber uma imagem no formato .png ou .jpg, a qual deve ser carregada de algum 

diretório do ambiente de servidor . Esta imagem será exibida em tela, no momento da realização da 

transação. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/0AD3047B924D4448EF1A7EA7B3CF5F37
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/C7E73C8C9F5D182CCBB544D50173CB8E


  

• Campo E-mail: Informar o  endereço de e-mail utilizado pelo Conselho como remetente para envio de 
informativos aos clientes (Inscritos).  

Este e-mail será utilizado para informar o sacado que seu pagamento foi processado. 

• Campos ClientID e ClientSecret: Em todas as requisições é necessário gerar um token de acesso que será 
obtido através da autenticação com o seu ClientID e ClientSecret. 

• Campo SellerID: Código de identificação do e-commerce.  

  

NOTA:  As chaves de autenticação são disponibilizadas na aba de Configurações junto a sua conta com a 

prestadora GETNET. 

Para o ambiente de *** homologação***  podem ser utilizadas as seguintes chaves abaixo: 

ClientID:  e61172ff-ddd0-4e1a-9b83-1d7b49849d71 

ClientSecret:  7c52ca36-7114-45b8-b4ca-d8b70d9a2c01 

SellerID:    594d3156-1692-4150-dd86e-6b523b91cb90 

  

 

  

Especificações de Sistema 

• Campo Histórico do movimento: Histórico que será gravado no movimento de recebimento dos títulos 
baixados no sistema após a conclusão da transação. 

• Campo Motivo de Alerta: Modelo de e-mail a ser configurado e que será disparado para envio ao 
cliente/sacado. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/D7BFD1B0A0A4DC8334F2513E4D4643AB
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/236570A5EF8FCF7A81EBD6443945CEF2


NOTA: Apenas será enviado se o e-mail de remetente estiver configurado.  

 A configuração do motivo de alerta deverá partir da interface TransacaoCartao. 

• Campo Bloqueio de Pagamento por falta de informações: Não irá permitir que o sacado realize a operação, 
caso seus dados cadastrais estejam incompletos. 

Os dados verificados por este parâmetro são:  CPF ,  e-mail e celular (endereço correspondência). 

• Campo Forma de Liquidação Crédito:  Forma de liquidação a ser preenchida no movimento dos títulos 
recebidos, quando o tipo de transação selecionada for igual a CRÉDITO. 

• Campo Forma de Liquidação Débito:  Forma de liquidação a ser preenchida no movimento dos títulos 
recebidos, quando o tipo de transação selecionada for igual a DÉBITO. 

 

 

  

Locais permitidos para pagamento com cartão. 

É possível configurar em quais locais do sistema a opção de pagamento por cartão estará  disponível. Dentre 

os locais disponíveis estão as opções: 

• Requerimento Online 
• Impressão de anuidades 
• Renegociação Simplificada (Interna e externa) 

  

  

Ao final da configuração, o parâmetro deve estar conforme configuração abaixo, diferenciando-se apenas no 

conteúdo das informações que devem conter os dados e opções selecionadas pelo cliente. 

• Após salvar o registro será ativada a coleção “Tipo Lançamento” onde serão parametrizadas  as permissões e 
configurações especificas para cada tipo de lançamento. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/E0607D28C2F54C06E14716DB8F753136
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/FED510E2E9ED41958EA7C1FB901C3761


 

  

Tipos de Lançamentos 

O sistema permite parametrizar regras para as operações de recebimento de títulos, quando utilizada a forma 

de liquidação por cartão. 

NOTA:  Essa configuração é específica para a prestadora GETNET. 

Acessando a coleção Tipo Lançamento,  será apresentada a lista onde os registros serão exibidos após serem 

configurados. 

Para incluir um novo parâmetro selecionar a opção NOVO. 

 

Será exibida a tela de cadastro deste parâmetro. 

 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/B7E6CE145328B40E8B213EAC093BE182


   

Campos do parâmetro de tipos de lançamentos 

• Campo Descrição:  Informar a descrição desejada para o parâmetro. 
• Integração Cartão:  Prestadora onde esta configuração está sendo realizada (Somente Leitura). 
• Data Limite vencimento ultima parcela:  Irá determinar a maior data permitida para vencimento das 

parcelas. 
• Quantidade Mínima de Parcelas: Define o valor Mínimo da lista de seleção da quantidade de parcelas na 

tela de pagamento por cartão, quando o tipo de pagamento selecionado for parcelado. 
• Quantidade Máxima de Parcelas: Define o valor Máximo na lista de seleção da quantidade de parcelas na 

tela de pagamento por cartão, quando o tipo de pagamento selecionado for parcelado. 

  

ATENÇÃO:  A lista para seleção da quantidade de parcelas será limitada a uma quantidade de parcelas na 

qual a ultima parcela não ultrapasse a data limite de vencimento ou quando o valor da parcela for resultar em 

valor menor do que o mínimo definido no parâmetro. 

  

Exemplo 1:  

- Quantidade de parcelas 2 a 10. 

- Valor mínimo da parcela R$ 200,00. 

- Valor da transação R$ 1000,00. 

O campo parcelas irá exibir a lista contendo 5 parcelas, evitando assim que seja selecionada uma quantidade 

maior de parcelas, o que resultaria em valor menor que o mínimo definido. 

  

Exemplo 2:  

- Parâmetro quantidade de parcelas:  2 a 10. 

- Valor mínimo da parcela R$ 50,00. 

- Valor da transação R$ 1000,00. 

- Data Limite ultima parcela: 31/12/2019 

O campo parcelas irá exibir a lista contendo 8 parcelas, evitando assim que seja selecionada uma quantidade 

maior de parcelas, o que a data de vencimento ultrapasse a data definida.(A data de referencia para o 

exemplo acima foi 17/04/2019 ) 

  

 - Campo Remover Desconto ao parcelar cota única: Retira o desconto das cotas únicas quando o sacado 

optar por pagamento parcelado. 

 - Campo Valor Mínimo da Parcela: Defini o valor mínimo das parcelas que serão geradas para 

pagamento. 



 - Campo Tipos de Lançamentos:  Neste campo devem ser informados quais tipos de lançamentos 

utilizarão estas configurações. 

Existe a opção de configurar apenas 1(um) tipo de lançamento, ou configurar de modo agrupado, onde todos 

os tipos de lançamento selecionados respeitarão a mesma regra. 

  

NOTA :  A realização de pagamentos de forma agrupada, ou seja, quando o sacado selecionar tipos de 

lançamentos diferentes para envio na mesma transação, somente será possível quando os tipos de 

lançamentos selecionados estiverem agrupados também no parâmetro. 

Exemplo. Para que seja possível pagamento de Anuidades e Renegociações  na mesma transação, esses dois 

tipos de lançamentos devem estar contidos dentro de um mesmo agrupamento no parâmetro. 

  

  

  

Pagamentos via Cartão de Credito e Débito 

         Com a disponibilização da funcionalidade de pagamentos via cartão de crédito e débito, será possível 

realizar operações nos seguintes locais: 

• Pagamento de títulos via acesso externo acessando a página de impressão de boletos e pelo acesso do 
inscrito ao sistema. 

• Pagamento de renegociações realizadas pelo inscrito diretamente na pagina de Renegociações Online 
(Renegociação Simplificada). 

• Pagamento de renegociações realizadas pelos usuários internos utilizando a rotina de renegociação 
Simplificada (Acesso Interno). 

• Pagamento de Taxas diversas geradas nos Requerimentos Online. 
• Pagamento de taxas via acesso de emissão de taxas. 

  

Locais permitidos para pagamentos por cartão 

•  Impressão de Boletos 

Acessando a página de emissão de boletos, será exibida a opção de pagamento com cartão. Selecionar os 

títulos para pagamento e clicar sobre o botão. 

NOTA  :  Somente será possível realizar recebimentos de tipos de lançamentos que estejam 

configurados  em algum parâmetro. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/7384458D7BB2E4082EC8454FAD2C2902


 

  

• Renegociação Simplificada 

        Na rotina de Renegociação Simplificada, a opção de pagamento por cartão estará disponível no 

cabeçalho da lista de parcelas geradas, ao lado a opção de emissão de boletos. 

Esta opção somente será ativada após a conclusão da renegociação. 

  

O procedimento para pagamento segue os mesmo passos demonstrados anteriormente, tanto para crédito 

como para débito, e também parcelamentos. 

  

• Requerimento Online 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/5CBE6E382EF8B9CEFA83185516508A0D
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/BFE3ABBF9E9E07EDA0F2CD2ED638700D


        Ao realizar uma solicitação  via requerimento online, quando for exibida a tela para emissão de boletos 

de taxas do requerimento, a opção para pagamento será apresentada ao lado das opção de emissão de boleto. 

  

  

• Emissão de Taxas Online 

      Será possível pagar as taxas geradas via acesso a tela de peticionamento. 

 

  

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/3A52BC1496DF9A918EE1EF7D5ED7DEBF


 Procedimento para recebimentos  via cartão  

Após selecionar a opção de pagamento por cartão em qualquer um dos locais onde esta opção está 

disponível, o sistema será direcionado para a tela de integração com a prestadora. O procedimento será o 

mesmo, independente do local onde for realizada a chamada. 

Na parte superior da janela serão exibidos, o nome do sacado e o demonstrativo de pagamento, contendo o 

valor total que está sendo quitado e a lista com os números dos títulos envolvidos na transação. 

Na parte inferior, estarão os campos para preenchimento dos dados do cartão. 

  

  

Campos da Tela de Pagamento por cartão:  

• Tipo Cartão:  Neste campo será informada o tipo de cartão utilizado na transação. As opções disponíveis 
para este campo são: Débito  e  Crédito. 

• Numero do Cartão: Informar o numero do cartão de crédito ou débito. 
• Código de Segurança:  Informar o numero de segurança do cartão. 
• Mês e Ano de Validade: Informar os dados de validade do cartão. 
• Nome no Cartão: Informar o nome da pessoa do cartão. 

  

Campos apenas  para pagamento no Crédito:  

• Plano de Pagamento:  Deverá ser informado se o pagamento será a vista ou a prazo (Parcelado).  Ativo 
somente se  os tipos de lançamento selecionados permitirem parcelamento conforme configurado 
no  parâmetro da prestadora. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/B23C7380E08D142607EB86DCC6F839F7


• Numero de Parcelas : Editável  apenas quando selecionada a opção de parcelamento. 

  

Pagamento na função Crédito – À vista 

No campo Tipo Cartão,  informar a opção “Crédito”.   

Preencher os demais dados e clicar em “Enviar” . 

O sistema realizará o processamento e o botão mudará seu status para “Enviando”. 

  

  

Neste momento o sistema fará o envio das informações para a prestadora, que irá validar os dados do cartão 

e retornar o status da transação para o sistema BR Conselhos. 

Em caso de retorno positivo , os títulos envolvidos na transação serão processados e terão seu status 

modificados para pago. 

Por fim será exibida a mensagem de confirmação ao usuário. 

 

  

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/64B212E67B3FEE209A0080AFB422443D


Pagamento na função Crédito – Parcelado 

No campo Tipo Cartão,  informar a opção “Crédito”.   

Preencher os dados do cartão e no campo Plano de pagamento, selecionar a opção “Parcelado”. 

Note que, para esta opção estar disponível, é necessário marcar o parâmetro “Permite Parcelamento” nas 

configurações do tipo de lançamento, também devem ser informados os campos quantidade mínima e 

máxima de parcelas e o valor mínimo da parcela. 

Caso não se deseje informar valor mínimo para parcelas, informar  o valor R$ 0,00. 

  

Selecionando a opção de parcelamento,  o campo Numero de Parcelas torna-se editável, permitindo 

selecionar o numero de parcelas. 

A quantidade de parcelas exibida irá seguir a regra descrita na seção Campos do parâmetro de tipos de 

lançamentos deste manual. 

 

  

Pagamento na função Débito 

A opção de débito segue os mesmos passos dos tipos de recebimento demonstrados anteriormente, porem, 

neste caso não serão exibidos os campos para opção de parcelamento. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/207DA7BF234BE63C1623B1C02FF19778


  

Note que esta opção de pagamento, conta com uma segunda etapa após o envio das informações. 

Será necessário selecionar a opção “Confirmar  Pagamento” para que a transação seja finalizada.  

 

  

Somente após selecionar a  “Confirmar  Pagamento” a transação será concluída. 

  

Validações a rotina de pagamento por cartão  

A funcionalidade de pagamentos por cartão conta com algumas validações, necessárias para o seu correto 

funcionamento.  

Também são verificados os parâmetros conforme configuração realizada pelo cliente. 

  

• Parâmetro : Remover desconto ao parcelar cota única 

Como pode ser visto no exemplo abaixo, o título de cota única selecionado possui um desconto. Como este 

desconto é para pagamento a vista, caso o usuário seleciona a forma de pagamento parcelado, o desconto 

será removido, e a transação será realizada no valor integral. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/1DD0E0D3FE46F0B1F6CD476D810855D1
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/DD4EE79FA8AA60398441B3C34F486D57


  

 

  

• Parâmetro: Bloquear pagamentos por falta de informações. 

Caso este parâmetro esteja marcado e o cadastro do sacado esteja com informações incompletas, o sistema 

não permitirá realizar a operação de pagamento por cartão. 

As informações  verificadas  para considerar o cadastro como incompleto são os campos celular  e  e-

mail  do endereço de correspondência e o campo CPF. 

Nesta situação será exibida a mensagem abaixo: 

  

• Parâmetro: Tipos de Lançamentos 

Caso o usuário selecione algum tipo de lançamento que não esteja configurado no parâmetro de tipos de 

lançamentos será exibida uma mensagem alertando quais são os tipos permitidos para a operação. 

Outra situação onde a mensagem será exibida, ocorrerá quando o agrupamento realizado na seleção de 

títulos contiver algum tipo de lançamento que não esteja no mesmo parâmetro que os demais. 

  

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/4FD409ECF2154A98B55A4A9A5DDADC22


Exemplo:  

Tipos de lançamento do parâmetro:  Anuidades e Renegociações 

  

Somente será possível agrupar na mesma operação Anuidades e Renegociações, ou seleção de cada uma 

delas individualmente, tendo em vista que existem regras para cada tipo de lançamento, não é permitido 

selecionar os tipos configurados em um parâmetro juntamente com títulos que estejam em outro parâmetro. 

 Na mensagem abaixo podemos ver a situação onde foi selecionada uma taxa de segunda via de carteira, 

juntamente com uma renegociação. 

Mensagem: Não é possível fazer o pagamento dos tipos de lançamento selecionados. Para fazer o pagamento 

selecione: ANUIDADE,RENEGOCIAÇÃO - OU - INSCRIÇÃO DEFINITIVA PRINCIPAL,INSCRIÇÃO 

PESSOA JURÍDICA,SEGUNDA VIA DE CARTEIRA 

  

  

Validação de campos da tela de pagamento com Cartão 

Quando alguma das informações inseridas no formulário de envio dos dados do cartão estiver incorreta ou 

ausente, o sistema exibirá o alerta para que a informação seja verificada. 

• Tipos de Cartão não selecionado 

Usuário não informou o tipo de cartão. Será exibida a mensagem abaixo. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/9E032AA12C16739087D214CE2C538D2C


  

  

• Numeração de cartão inválida 

Usuário informou numeração de cartão inexistente 

   

  

• Código de segurança Inválido ou não informado 

Usuário informou numero de segurança com dígitos a menos ou o campo não foi informado. 

  

  

• Mês de validade não informado 

Usuário não informou o mês de validade do cartão. 

  

  

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/CE9F26D7FACB9B2565F71C70DE8393FC
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/60E1D96424249FB0EFBBF3B4AAE0B360
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/C25A41624F0FC7B14BDAEA5224302FC2
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/44FD06C12F79AB3A80165C765B9B995B


• Ano de validade não informado 

Usuário não informou o Ano de validade do cartão. 

   

  

• Nome do cartão não informado 

O usuário não informou o nome da pessoa do cartão. 

   

  

• Mês do cartão informado incida cartão vencido 

O usuário informou mês de vencimento menor que o mês atual. 

  

  

• Falha na comunicação com a operadora 

Durante a operação, caso ocorra alguma falha na comunicação do sistema com a operadora, o sistema irá 

exibir uma mensagem alertando que a operação não foi concluída. Neste caso nenhum título será processado 

no sistema. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/E6F3FABCFCF8D3B5901545C78A7F4EAC
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/130318F1103B5525B6076B9E924B5643
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/30BC04840B5833CFCD613AF57408F230


Esta falha poderá ocorrer  por conta de erros de configuração do parâmetro com a operadora ou se o 

ambiente da operadora estiver indisponível. 

 

  

Neste caso, pode-se consultar o log de transação par mais detalhes sobre  erro. 

Consulta do log de transação das operações de Cartão. 

O sistema armazena um log completo da transação realizada. Este log pode ser consultado no local abaixo: 

  

Caminho Log Transação:  

A lista abaixo apresenta todas as transações realizadas, exibindo em suas colunas algumas  informações mais 

relevantes sobre a transação. 

 

  

Transações Cartão ->  Aba  Geral: No detalhe de cada um dos registros é possível verificar todos os dados 

envolvidos na transação.  

Este registro irá conter tanto os dados de envio  para a operadora como também os dados de retorno. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/6CB58693D5899F2B63431DAC8FE83596
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/B83E519EFFEDB1957DEF2C963A7E3CFE


 

  

Transações Cartão ->  Aba Liquidações: Neste local será possível verificar os dados referentes ao 

montante liquidado no sistema. 

As informações deste formulário são as informações do borderô de recebimento. 

 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/9E695797841735361CF4FB9D0830ED74


 

  

Transações Cartão ->  Aba Títulos: Lista de títulos envolvidos na transação 

 

O registro dessa lista será um faz um link com o registro do contas a receber, onde, a partir desta tela é 

possível consultar o movimento de recebimento gerado no título. 

 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/6C46B2573ED562EBFDA2DC1EB414E9C8
https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/65EE796C15F53EAA46E04114990846D5


  

Estorno de pagamento  

Ao realizar o estorno de um ou mais títulos recebidos por transação de cartão de credito, os títulos serão 

estornados no sistema e a transação será desfeita junto a operadora. 

Na área destina ao registro de transações, será gravada um nova transação com o retorno da operadora para a 

operação de estorno.  

O estorno junto a operadora somente terá ocorrido se este registro de retorno  for gravado no log. 

 

  

Quando a transação contiver mais de um título, e apenas um dos títulos for selecionado para estorno no 

sistema,  o cancelamento junto a operadora ocorrerá somente uma vez, sendo que os demais títulos quando 

estornados serão processados somente no sistema BR Conselhos.       

O estorno pode ser realizado selecionado todos os títulos envolvidos na transação, quando realizado pela tela 

da tesouraria.  

Dessa forma ocorre o estorno de  todos os títulos envolvidos na transação e também  o cancelamento junto a 

operadora em uma única ação. 

 

  

IMPORTANTE: A transação com a operadora somente será desfeita quando a operação de estorno no 

sistema for realizada no mesmo dia da transação. 

Para transações realizadas em outros dias deve-se entrar em contato com a  Central de Relacionamento 

GETNET. 

Trecho da documentação da API, informando que cancelamento deve ser efetuado no mesmo dia. 

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/65DD3D1C79CA18D8DC1EDC6C81A046B9


 

 

Link para documentação técnica da API: 

https://developers.getnet.com.br/api 

  

https://developers.getnet.com.br/api

