
Introdução  
A integração via WEB SERVICE permite que os títulos gerados no sistema BR Conselhos sejam registrados 

de forma automática no sistema da Caixa Econômica Federal. 

Esta modalidade registra o boleto fazendo uma chamada no ambiente do banco, restringindo-se apenas ao 

registro do título. 

Parâmetros  
Valor Válido do campo "Banco para Integração" 

Verificar na tabela "IntegracaoRegistroBoleto" se o valor válido para o campo "Banco para Integração" 

foi devidamente criado. Esta informação deverá ter sido adicionada pela execução do release na base de 

dados durante a atualização do sistema. 

Caminho: Segurança >> Tabelas >> IntegracaoRegistroBoleto >> Campos >> Banco Integração Boleto >> 

Valores Válidos 

 
  

Cadastrando Parâmetro  

Para que seja possível realizar a integração com o sistema da Caixa Econômica Federal, é necessário que 

seja cadastrado o do parâmetro "Integração Boleto Registrado". 

O cadastro do parâmetro pode ser realizado no local abaixo:  

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

Boleto Registrado  

 
Após selecionar a opção Novo será a tela de cadastro com os campos:  

• Banco para Integração: Informar o valor referente ao banco, que neste caso se caixa econômica 

federal. 

• Url: Informar o endereço de comunicação com o sistema da caixa econômica, para o qual será 

realizada a 

integração:  https://barramento.caixa.gov.br/sibar/ManutencaoCobrancaBancaria/Boleto/Externo 

• Código Beneficiário: Código do cliente junto ao banco para o qual está sendo realizada a integração. 

https://barramento.caixa.gov.br/sibar/ManutencaoCobrancaBancaria/Boleto/Externo


 
  

Importante verificar nos parâmetros do sistema, se as contas configuradas para emissão de boletos estão 

corretas. 

Para que o sistema identifique corretamente a carteira de cobrança para integração com a caixa econômica 

federal, deve-se informar a carteira configurada nos parâmetros para emissão de boletos. 

• Carteira padrão para impressão de boletos. 

• Impressão de boletos pelo peticionamento. 

 
• Tipo Lançamento. 

 
• Título Contas a Receber  

A carteira de cobrança é preenchida do título com a carteira de cobrança informada no tipo de lançamento. 

Caso não possua carteira informada no título, este campo será preenchido quando for emitido o boleto, com 

a carteira de cobrança selecionada para emissão. 



 
  

Nos locais de emissão de boleto, onde é permitido selecionar carteira, é possível gerar o boleto para 

qualquer carteira independente dos parâmetros configurados. 

Nos locais onde a carteira é selecionada automaticamente, existe uma regra que determina de qual local o 

sistema irá buscar a carteira. 

1 - Primeiro será verificado se existe carteira informada no título. 

2 - Caso não exista no título, o sistema utilizará a carteira de cobrança do tipo de lançamento. 

3 - Não existindo as opções acima, então o sistema irá buscar a carteira de cobrança do parâmetro financeiro. 

  

Emissão de Boletos 

Após selecionar a opção Emitir Boletos o sistema irá enviar os dados para o sistema da Caixa Econômica 

Federal, que retornará o boleto gerado. 

A comprovação de que o registro ocorreu com sucesso, é o retorno do boleto no leiaute da caixa. 

 
 
 


