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APRESENTAÇÃO 

 

Esse Manual tem como objetivo detalhar as funcionalidades inerentes ao Sistema 
Internet Banking Pessoa Jurídica, focando no detalhamento das transações para o 
usuário final, responsável por realizar as operações no sistema. Para facilitar o 
entendimento sobre os recursos do sistema, o manual está dividido em transações, 
sendo que, cada transação possui um resumo e as telas, desde o início até o final 
de cada fluxo. 
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CAPÍTULO I – ACESSANDO O SISTEMA 

 

1. INTRODUÇÃO 

O sistema Internet Banking Pessoa Jurídica – IBPJ, é um serviço que permite ao 
cliente Pessoa Jurídica, detentor de conta corrente ou poupança com status de 
ativa, cadastro atualizado e com prévia adesão ao serviço em sua agência de 
relacionamento, realizar consultas e movimentações financeiras em ambiente virtual. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

Cliente Pessoa Jurídica. 

 

3. ADESÃO  

O cliente deverá aderir ao serviço Internet Banking Pessoa Jurídica em sua agência 
de relacionamento. 

 

3.1. Requisitos para adesão ao serviço 

 Cliente com conta corrente ou poupança com status de ativa; 

 Cadastro atualizado e com poderes de representação para movimentação de 
conta através do serviço de Internet Banking conforme documentação apresentada 
em sua respectiva agência de relacionamento. 

 

4. ACESSO AO SERVIÇO 

O acesso ao serviço de Internet Banking Pessoa Jurídica ocorre através do site 
institucional do Banpará (www.banpara.b.br  Acesse sua Conta  Pessoa 
Jurídica). 

 

Figura 1 – Acesso ao Internet Banking Pessoa Jurídica. 

http://www.banpara.b.br/
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5. PRINCIPAIS VANTAGENS 

 Comodidade, praticidade e segurança; 

 Otimização de tempo; 

 Horário ampliado para realização de transações. 

 

6. TARIFAS 

As tarifas cobradas no serviço de Internet Banking Pessoa Jurídica estão informadas 
na tabela de tarifas disponíveis nas agências e nos postos de atendimento do 
Banpará bem como no portal institucional no endereço www.banpara.b.br. 

 

7. FLUXO DA ADESÃO 

 A adesão ao serviço de Internet Banking Pessoa Jurídica deverá ser realizada 
através da agência de relacionamento do cliente onde o(s) seu(s) representante(s) 
legal(is) solicitarão o acesso ao serviço, fazendo a leitura do Termo de 
Responsabilidade e Condições de Uso, e em seguida, deverão realizar o cadastro 
de uma senha de acesso com 8 dígitos, no caixa da agência; 
 
 O cliente que desejar efetuar transações financeiras, também deverá fazer 
adesão ao Cartão Empresarial a fim de efetuar o cadastro de uma senha de 4 
dígitos necessária para a validação das transações (solicitar o Cartão Empresarial e 
cadastrar uma senha de 4 dígitos no Caixa presencial da agência); 
 
 O cliente receberá um Cartão Chave de Segurança vinculado ao seu CPF, 
caso tenha optado pela adesão ao cartão empresarial, dispositivo que será utilizado 
quando da realização de transações financeiras. 

 

8. RESPONSABILIDADES DO CLIENTE 

http://www.banpara.b.br/
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 É responsabilidade do cliente, manter o Banpará informado através de sua 
agência de relacionamento, sobre toda e qualquer alteração nos dados constantes 
no cadastro do Banco, a fim de que o uso do serviço de Internet Banking Pessoa 
Jurídica possa ser realizado de forma plena; 

 

 A adesão ao serviço de Internet Banking Pessoa Jurídica implica na ciência e 
aceitação, pelo Cliente, das regras constantes no TERMO DE 
RESPONSABILIDADE E CONDIÇÕES DE USO do serviço; 

 

 Ao aderir ao serviço de Internet Banking Pessoa Jurídica o cliente/usuário 
assume inteira responsabilidade sobre a administração e guarda das senhas, 
dispositivos e procedimentos de segurança necessários ao acesso a este canal, 
inclusive em relação às regras de sigilo bancário e de dados; 

 O cliente ao aderir ao serviço de Internet Banking Pessoa Jurídica deve 
adotar medidas que garantam o uso funcional e seguro do serviço, tais como: 

 

 Efetuar o acesso ao serviço utilizando equipamentos com adequada 
capacidade de processamento e memória; 

 Prover o acesso ao serviço ora contratado somente através dos navegadores 
homologados pelo BANPARÁ (Internet Explorer e Mozilla Firefox, em sua última 
versão disponibilizada pelo desenvolvedor); 

 Manter antivírus, firewall e anti-spyware instalados, ativos e atualizados; 

 Manter as opções de internet do navegador corretamente configuradas; 

 Manter antivírus, instalado, ativo e atualizado, com rotina de varredura; 

 Manter firewall instalado, ativo, atualizado e corretamente configurado; 

 Manter anti-spyware ativo, atualizado e corretamente configurado. 

 

9.  PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE ACESSO 

 O cadastro da senha de 8 dígitos na agência libera automaticamente o seu 
uso no ambiente de Internet Banking para a efetivação de consultas (saldo, 
extrato, etc.), bastando que o usuário acesse o Portal do Banpará 
(www.banpara.b.br), clique na aba “Acesse Sua Conta >> Pessoa Jurídica” e 
cadastre uma frase secreta no link “Fazer o 1º acesso”; 

 

 Para a realização de transações financeiras no serviço de Internet Banking 
Pessoa Jurídica é necessário que o cliente também possua uma senha de 4 
dígitos (senha do Cartão Empresarial), bem como um Cartão Chave de 
Segurança vinculado ao seu CPF; 

 O uso da senha de 4 dígitos no serviço de Internet Banking Pessoa Jurídica 
não está vinculado ao recebimento do Cartão Empresarial; 

 

http://www.banpara.b.br/
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O Titular de conta Pessoa Jurídica que também possua conta corrente Pessoa 
Física e/ou conta de Poupança usará um único Cartão Chave de Segurança, pois a 
vinculação do dispositivo se dá ao CPF do cliente. 

 

O procedimento de mudança de senha de 8 dígitos para uso no serviço de Internet 
Banking poderá ser realizado no caixa da agência ou no próprio serviço de Internet 
Banking (opção “Outros” do menu). 

 

Os representantes podem ser sócios ou procuradores. Os procuradores possuem 
seu acesso limitado ao tempo de procuração, após isso precisam renovar a 
procuração. Os sócios não possuem validade de acesso. Ao atualizar a procuração 
é necessário emitir um novo termo de acesso ao procurador. 

CAPÍTULO II – OPERACIONALIZANDO O SISTEMA 

 

1. GUIA DO INTERNET BANKING PESSOA JURÍDICA 

1.1.  Primeiro acesso ao Internet Banking Pessoa Jurídica 

Os procedimentos que deverão ser realizados pelo cliente após a obtenção de 
senhas (8 dígitos – acesso; 4 dígitos – assinatura de transações) e o Cartão Chave 
de Segurança registrado via sistema OTP, em sua agência de relacionamento. Após 
a obtenção das senhas e do cartão chave, basta acessar o portal do Banpará: 
www.banpara.b.br. Logo após, clicar na aba “Acesse sua Conta”, e em seguida, 
“Pessoa Jurídica”. 

 

Figura 2 – Acesso Empresa. 

 

 

Se for o 1º acesso, o usuário deverá direcionar até a opção “Fazer o 1º acesso” e 
acionar a opção “Cadastre sua frase secreta” conforme mostra a Figura 3 abaixo. 

 

http://www.banpara.b.br/
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Figura 3 – Primeiro Acesso. 

 

O cliente deverá informar o seu CPF e a senha da internet de 08 dígitos cadastrada 
no caixa presencial de sua agência de relacionamento Figura 4. No campo “Senha 
da internet” o cliente deve usar o teclado virtual para preencher sua senha. 

 

Figura 4 – Informar CPF e Senha da Internet. 

 

 

Na tela seguinte digitar o documento de identidade informado ao Banco (RG, CNH, 
etc.) e a data de nascimento. 

 

Figura 5 – Informar Identidade e Data de Nascimento. 

 

 

Para finalizar este processo, o cliente deverá cadastrar uma frase secreta e trocar a 
senha de 8 dígitos cadastrada no caixa presencial da agência, tendo a opção de 
cadastrar uma senha alfanumérica (letras e números). A frase secreta poderá ter no 
máximo 50 caracteres. 
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Figura 6 – Informar e confirmar Frase Secreta e Senha. 

 

Depois de concluída esta etapa, o cliente poderá acessar o menu de transações do 
serviço Internet Banking Pessoa Jurídica. 

 

Figura 7 – Acessar Internet Banking. 

 

 

1.2.  Apresentação do menu de operações/tela inicial 

No sistema IBPJ, podem ter mais de um Representante legal (usuários Masters) 
para movimentar a conta de mais de uma Empresa. Após realizar o login, o(s) 
usuário(s) poderá(ão) visualizar a(s) empresa(s) vinculada(s) ao seu CPF e então 
deverá(ão) selecionar a que deseja operar no sistema. 

 

Figura 8 – Selecionar Empresa. 

 

 

Após selecionar a Empresa, o(s) usuário(s) deve(m) selecionar qual a conta 
deseja movimentar. 

 

Figura 9 – Selecionar Conta. 
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Após a escolha da conta: O(s) usuário(s) terá(ão) acesso a página principal do 
sistema com as funcionalidades disponíveis. 

Importante: Para a efetivação de transações financeiras o usuário deverá ter em 
mãos um Cartão Chave de Segurança OTP. Dispositivo que poderá ser solicitado 
em qualquer agência ou posto de atendimento. 

 

Figura 10 – Tela Inicial. 

 

 

Observação: No caso de acesso via conta poupança, o usuário terá o menu 
reduzido de funcionalidades, contento as seguintes operações: 
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1.3.  Senha do cartão 

A senha do cartão será solicitada toda a vez que um usuário Master autenticado no 
sistema for iniciar uma transação financeira e na página de assinatura de transações 
financeiras, onde vai exibir o campo para o preenchimento da senha do cartão, 
conforme a Figura 11. Para realizar uma assinatura de transação a senha vai ser 
solicitada somente uma vez a cada login no sistema. 

 

Figura 11 – Senha do Cartão. 

 

 

1.4.  Cartão chave de segurança – OTP 

Toda a vez que o usuário Master autenticado no sistema for registrar ou assinar uma 
transação financeira, o sistema solicitará a digitação de um código do Cartão Chave 
de Segurança registrado via sistema OTP e vinculado ao CPF do cliente pela 
agência. Depois de registrar uma transação financeira ou acessar a página de 
transações e informar a senha do cartão, serão exibidas as informações da 
transação e o campo para informar o código da chave de segurança da  

Figura 12. 

 

Figura 12 – Informar Código da Chave de Segurança.     

Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Administração Outras

Acessar outro CNPJ Saldo Operador Troca de Senha

Acessar outra conta Últimos Lançamentos Cadastrar Caixa Postal

Por Período Gerenciar Alterar Dados Cadastrais

Extrato dos Meses Anteriores Aprovar Provisão de Saque

Pendências Registrar

Ativar/Desativar Autorizar

Reativação

Transação

Configuração de Assinaturas por Transação

Consulta de Assinaturas de Transações

Transações

Perfil

Gerenciar Perfil

Auditoria

CONTA POUPANÇA - MENU DE FUNCIONALIDADES
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Em caso de erro de digitação (3 tentativas) do código solicitado pelo sistema o 
usuário deverá aguardar o tempo de bloqueio indicado na tela para efetuar acesso à 
página da transação. 

 

Figura 13 – Erro de Digitação após 3 Tentativas. 

 

 

1.5.  Alterar CNPJ/conta 

O usuário Master autenticado no sistema poderá alterar o CNPJ e/ou a conta através 
do menu da Figura 14, onde ao selecionar uma das opções, o sistema redireciona o 
usuário para selecionar novamente a empresa  

Figura 8 e a conta Figura 9. 

 

Figura 14 – Alterar CNPJ/Conta. 

 

 

2. SALDOS E EXTRATOS 
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Nesta transação, o usuário Master autenticado no sistema poderá ter acesso ao 
saldo e os extratos da conta corrente com as seguintes opções: Saldo, extrato por 
período, período (CNAB 240), últimos lançamentos, meses anteriores e mês atual, 
conforme a  

Figura 15 abaixo: 

 

Figura 15 – Opções de Saldos e Extratos. 

 

2.1.  Saldo 

Na opção de saldo, o sistema realiza a consulta e exibe na tela o saldo da conta 
corrente da empresa selecionada no sistema, conforme a  

Figura 16 abaixo: 

 

Figura 16 – Saldo da Conta Corrente. 

 

 

2.2.  Extrato por período 

Para emitir o extrato por período no sistema, basta informar o período desejado e 
acionar a opção “Continuar”, conforme a Figura 17. 

 

Figura 17 – Emitir extrato por período. 
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2.3.  Extrato por período cnab 240 

Para emitir o extrato por período CNAB 240, basta informar período desejado e 
acionar a opção “Emitir Extrato”, conforme a Figura 18. O intervalo de consulta não 
deve exceder a 31 dias. 

 

Figura 18 – Emitir extrato CNAB 240. 

 

2.4.  Extrato dos últimos lançamentos 

Depois de acionar a opção para emitir o extrato dos últimos lançamentos, o sistema 
exibe na tela o extrato e as opções para exportar nos formatos TXT e XLS, além de 
gerar a versão para impressão, conforme a Figura 19. 

 

Figura 19 – Extrato últimos lançamentos. 
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2.5.  Extrato dos meses anteriores 

Para emitir o extrato dos meses anteriores, basta informar o mês desejado e acionar 
a opção “Continuar”, conforme a Figura 20. 

 

Figura 20 – Extrato meses anteriores. 

 

 

2.6.  Extrato mês atual 

Depois de acionar a opção para emitir o extrato do mês atual, o sistema exibe na 
tela o extrato e as opções para exportar nos formatos TXT e XLS, além de gerar a 
versão para impressão, conforme a Figura 21. 

Figura 21 – Extrato mês atual. 

 

 



 MANUAL OPERACIONAL - IBPJ 

 

       Pag. 

       17 

 

3. PAGAMENTOS 

Nesse menu, o usuário Master autenticado no sistema poderá realizar o 
gerenciamento de pagamentos no sistema IBPJ, com as seguintes opções: Contas 
de Consumo, Boletos de Cobrança, DAE (Código de Barras), DARF Simples. DARF 
Preto, GPS e Recarga de Celular. 

 

Importante: Após ser feito o registro de um pagamento, todos os usuários Masters 
responsáveis pela empresa devem acessar a página de transações para assinar e 
realizar a efetivação da transação. 

 

Figura 22 – Opções de Pagamentos. 

 

3.1. Contas de consumo 

Para registrar o pagamento de contas de consumo, o usuário Master autenticado no 
sistema deve informar o código de barras seguido da descrição, e em seguida, 
acionar a opção “Continuar”, conforme a  

Figura 23. 

 

Figura 23 – Pagamento de Contas de Consumo. 
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Depois de continuar, o sistema exibe as informações do pagamento informado, e em 
seguida o usuário deve realizar a confirmação através da opção “Confirmar”, 
conforme a Figura 24. 

 

Figura 24 – Confirmar Pagamento. 

 

Depois de realizada a confirmação, o sistema informa que a transação foi registrada 
com sucesso, verifica se há assinaturas pendentes e exibe a opção “Assinar 
Transações” para acessar a página de transações para realizar a assinatura e 
efetivar a transação, conforme a Figura 25. O sistema também exibe a opção para 
registrar um novo pagamento. 

 

Figura 25 – Pagamento Registrado com Sucesso. 
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3.2.  Boletos de cobrança 

Para registrar o pagamento de Boletos de Cobrança, o usuário Master autenticado 
no sistema deve informar o código de barras seguido da descrição, e em seguida, 
acionar a opção “Continuar”, conforme a  

Figura 26. 

 

Figura 26 – Pagamento de Boletos de Cobrança. 

 

Depois de continuar, o sistema exibe os dados do boleto informado através do 
código de barras, e o usuário deve preencher o campo com o valor total a pagar, e 
em seguida, basta acionar a opção “Confirmar Registro”, conforme a Figura 27. 

 

Figura 27 – Confirmar Registro. 
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Depois de realizada a confirmação do registro, o sistema informa que a operação foi 
realizada com sucesso e exibe as opções para realizar outro registro e 
assinar/autorizar a transação, conforme a Figura 28. 

 

Figura 28 – Operação Realizada com Sucesso. 

 

3.3.  DAE (código de barras) 

Para realizar o pagamento de DAE, o usuário Master autenticado no sistema deve 
informar o código de barras seguido da descrição, e em seguida, acionar a opção 
“Continuar”, conforme a Figura 29. 
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Figura 29 – Pagamento DAE (Código de Barras). 

 

 

Depois de continuar, o usuário deve certificar-se se todas as informações estão 
corretas, e em seguida, acionar a opção “Confirmar”, conforme a Figura 30. 

 

Figura 30 – Confirmar Pagamento DAE. 

 

Depois de realizar a confirmação, o sistema informa que o pagamento foi registrado 
com sucesso e disponibiliza as opções para registrar um novo pagamento e 
assinar/autorizar a transação, conforme a Figura 31. 

 

Figura 31 – Pagamento de DAE registrado com Sucesso. 
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3.4.  DARF simples  

Para realizar o pagamento de DARF Simples, o usuário Master autenticado no 
sistema deve preencher os campos de data de apuração, CNPJ, informar o valor da 
receita, percentual, valor principal, multa, juros, valor total e a descrição, e em 
seguida, acionar a opção “Continuar”, conforme a Figura 32. 

 

Figura 32 – Pagamento DARF Simples. 

 

Depois de continuar, o usuário deve certificar-se se todas as informações estão 
corretas, e em seguida, acionar a opção “Confirmar”, conforme a Figura 33. 

 

Figura 33 – Confirmar Pagamento DARF Simples. 
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Depois de realizar a confirmação, o sistema informa que o pagamento foi registrado 
com sucesso e disponibiliza as opções para registrar um novo pagamento e 
assinar/autorizar a transação, conforme a Figura 34. 

 

Figura 34 – Pagamento de DARF Simples registrado com Sucesso. 

 

3.5.  DARF preto 

Para realizar o pagamento de DARF Preto, o usuário Master autenticado no sistema 
deve preencher os campos com os dados do DARF com a data de apuração, 
selecionar por CNPJ ou CPF, código da receita, referência, data de vencimento, 
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informar os valores e a descrição, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, 
conforme a Figura 35. 

 

Figura 35 – Pagamento DARF Preto. 

 

 

Depois de continuar, o usuário deve certificar-se se todas as informações estão 
corretas, e em seguida, acionar a opção “Confirmar”, conforme a Figura 36. 

 

Figura 36 – Confirmar Pagamento DARF Preto. 

 

Depois de realizar a confirmação, o sistema informa que o pagamento foi registrado 
com sucesso e disponibiliza as opções para registrar um novo pagamento e 
assinar/autorizar a transação, conforme a Figura 37. 
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Figura 37 – Pagamento de DARF Preto Registrado com Sucesso. 

 

 

3.6.  GPS 

Para realizar o pagamento de GPS, o usuário Master autenticado no sistema deve 
preencher os campos com os dados do GPS com o código de pagamento, 
competência, identificador, informar os valores e a descrição, e em seguida, acionar 
a opção “Continuar”, conforme a Figura 38. 

 

Figura 38 – Pagamento GPS. 

 

Depois de continuar, o usuário deve certificar-se se todas as informações estão 
corretas, e em seguida, acionar a opção “Confirmar”, conforme a Figura 39. 
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Figura 39 – Confirmar Pagamento GPS. 

 

 

Depois de realizar a confirmação, o sistema informa que o pagamento foi registrado 
com sucesso e disponibiliza as opções para registrar um novo pagamento e 
assinar/autorizar a transação, conforme a Figura 40. 

 

Figura 40 – Pagamento de GPS Registrado com Sucesso. 

 

3.7.  Recarga de celular 
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Para realizar recarga de celular, o usuário Master autenticado no sistema deve 
selecionar a operadora, informar o telefone e confirmar o mesmo, e em seguida, 
acionar a opção “Continuar”, conforme a  

Figura 41. 

 

Figura 41 – Recarga de Celular. 

 

 

Logo após, o usuário deve informar o valor da recarga e prosseguir acionando a 
opção “Continuar”, conforme a Figura 42. 

 

Figura 42 – Informar o Valor da Recarga. 

 

 

Para finalizar, basta confirmar os dados e acionar a opção “Confirmar”, conforme a 
Figura 43. 

 

Figura 43 – Confirmar Dados da Recarga. 
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O sistema vai informar que a transação foi registrada com sucesso e disponibilizar a 
opção “Assinar Transações” e a opção para gerar versão para impressão, 
conforme a Figura 44. 

 

Figura 44 – Transação Registrada com Sucesso. 

 

 

4. TRANSFERÊNCIAS 

Neste menu, estão disponíveis as opções para gerenciar as transferências dentro 
do sistema IBPJ. 

 

Figura 45 – Opções de Transferências. 

 

 

Importante: As transações de DOC E - Diferente titularidade e TED precisam de 
cadastro prévio das contas favorecidas, procedimento que poderá ser realizado na 
Agência de relacionamento do cliente ou pela Central de Atendimento Banpará. 

 

4.1.  De conta corrente para conta corrente 

Para realizar a transferência de conta corrente para conta corrente, o usuário Master 
autenticado no sistema deve informar a agência e conta de destino, o valor da 
transferência e a descrição, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, conforme a 
Figura 46. 
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Figura 46 – De conta corrente para conta corrente. 

 

 

4.2. De conta corrente para conta poupança 

Para realizar a transferência de conta corrente para conta poupança, o usuário 
Master autenticado no sistema deve informar a agência e conta de destino, o valor 
da transferência e a descrição, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, 
conforme a  

Figura 47. 

 

Figura 47 – De conta corrente para conta poupança. 
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4.3.  DOC D – Mesma Titularidade 

Para realizar a emissão de Doc D de mesma titularidade, o usuário Master 
autenticado no sistema deve selecionar o banco, informar a agência e a conta de 
destino, selecionar o tipo de conta destino, definir a finalidade do Doc, informar o 
valor da transferência e descrição, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, 
conforme a  

Figura 48. 

 

Figura 48 – Doc D Mesma Titularidade. 

 

 

4.4. DOC E – Diferente Titularidade 
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Para realizar a emissão de Doc E de diferente titularidade, o usuário Master 
autenticado no sistema deve selecionar entre as contas destinos disponíveis, definir 
a finalidade do Doc, informar o valor da transferência e descrição, e em seguida, 
acionar a opção “Continuar”, conforme a  

Figura 49. 

 

Figura 49 – Doc E Diferente Titularidade. 

 

4.5.  TED 

Para realizar uma transferência de TED, o usuário Master autenticado no sistema 
deve selecionar entre as contas destinos disponíveis, definir a finalidade do TED, 
informar o valor da transferência e descrição, e em seguida, acionar a opção 
“Continuar”, conforme a  

Figura 50. 

 

Figura 50 – TED. 
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5. ADMINISTRAÇÃO 

No menu de Administração, são disponibilizadas as operações para que o usuário 
Master autenticado no sistema possa realizar o gerenciamento de um eventual 
usuário operador. Entre as operações disponíveis estão: Operador, Transação e 
Auditoria. 

 

5.1.  Operador 

5.1.1. Cadastrar Usuário Operador 

Para realizar o cadastro do usuário operador é necessário acessar o menu: 
Administração  Operador  Cadastrar, como mostra a  

 

 

 

 

Figura 51. 
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Figura 51 – Cadastrar Usuário Operador. 

 

 

Na tela de cadastro  

Figura 52 do usuário Operador, será exibido um campo para informar o CPF do 
usuário a ser cadastrado e a opção “Verificar se CPF existe” para realizar a 
verificação do CPF. 

 

Figura 52 – Verificar CPF. 

 

 



 MANUAL OPERACIONAL - IBPJ 

 

       Pag. 

       34 

 

Na tela seguinte Figura 53, devem ser preenchidos os campos com o “Nome do 
Usuário”, “Data de Nascimento” e “Documento de Identidade”, e em seguida, basta 
acionar a opção “Avançar”. 

Figura 53 – Dados Cadastrais. 

 

 

Na próxima etapa  

Figura 54, o usuário Master deve preencher os campos através do teclado virtual 
com os campos “Senha da Internet”, “Confirme a Senha da Internet”, “Frase Secreta” 
e “Confirme a Frase Secreta”, e em seguida, avançar para a próxima etapa. 

 

Figura 54 – Definir Senha e Frase Secreta. 

 

 

Importante: A senha e frase secreta do operador são atribuídas pelo usuário 
Master. 
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Em Dados do Perfil  

 

Figura 55, o usuário Master deve informar a data de vencimento, definir o perfil, e 
selecionar nos campos de permissão, quais transações serão permitidas para este 
usuário, e em seguida, avançar para a próxima etapa. 

 

Figura 55 – Dados do Perfil. 

 

 

Para finalizar, o usuário Master deverá verificar se as informações de cadastro estão 
corretas, e em seguida, acionar a opção “Confirmar Cadastro”, conforme a             

Figura 56. 

 

Figura 56 – Finalizar. 

 

 

Será exibida uma mensagem de confirmação do cadastro realizado e a opção para 
realizar um novo cadastro, conforme Figura 57 abaixo: 
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Figura 57 – Confirmação de Cadastro. 

 

5.1.2. Bloquear/Desbloquear Usuário Operador 

Para realizar o bloqueio e desbloqueio do usuário operador é necessário acessar o 
menu: Administração  Operador  Bloquear/Desbloquear, como mostra a Figura 
58. 

 

Figura 58 – Acesso Bloquear/Desbloquear Usuário Operador. 

 

 

Depois de acessar o menu, será exibida a tela com os usuários operadores 
cadastrados, e basta selecionar o usuário operador a ser bloqueado e acionar a 
opção “Bloquear Selecionados” para realizar o bloqueio conforme a Figura 59.  

 

Figura 59 – Bloquear Selecionados. 
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O status do usuário operador passará para “Usuário bloqueado”, como mostra a 
Figura 60. Para realizar o desbloqueio, basta selecionar novamente o usuário 
operador e acionar a opção “Ativar Selecionados”, que o status do usuário voltará 
para “Usuário Ativado” Figura 61. 

Figura 60 – Desbloquear Selecionados. 

 

 

 

Figura 61 – Usuário Ativado. 
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Obs.: Ao desbloquear um usuário operador, o usuário Master que efetuou o 
bloqueio se tornará o Master “Pai” deste operador, desta forma as contas a serem 
exibidas para este operador durante o processo de login, serão as mesmas contas 
vinculadas do usuário Master. 

5.1.3. Gerenciar Usuários 

Para realizar o gerenciamento de usuários operadores é necessário acessar o menu: 
Administração  Operador  Gerenciar Usuários, como mostra a  

Figura 62. 

 

Figura 62 – Acesso Gerenciar Usuários. 
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Depois de acessar a transação, será exibida na tela a opção “+Novo Usuário”, caso 
o usuário Master deseje realizar um novo cadastro, e a listagem com os usuários 
operadores já cadastrados  

Figura 63. Para cada usuário operador haverá seguintes ações para gerenciar: 
Visualizar, Alterar Dados, Alterar dados do perfil, Alterar Senha e Excluir Usuário. 

 

Figura 63 – Gerenciar Usuários. 

 

Ao acionar a opção Visualizar Dados, será exibida uma janela com as informações 
do usuário operador selecionado, conforme a Figura 64. 

 

Figura 64 – Visualizar Dados. 
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Ao acionar a opção Alterar Dados, será exibida uma janela com as informações do 
Nome, CPF, Data de Nascimento e RG, para realizar a alteração. Basta alterar os 
dados e acionar a opção “Confirmar Edição” para confirmar a ação, como mostra a  

Figura 65. 

 

Figura 65 – Alterar Dados. 

 

 

Ao acionar a opção Alterar Dados do Perfil Figura 66, será exibida uma janela com 
as informações do Nome, Perfil Financeiro e Validade de Acesso (Editável), e mais 
abaixo, a Alçada do Perfil, no qual o usuário Master poderá selecionar as opções de 
permissão para cada transação disponível. Basta realizar as alterações e acionar a 
opção “Confirmar Edição”. 

Figura 66 – Alterar Dados do Perfil. 
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Depois de acionar a opção Alterar Senha, será exibida uma janela com os campos 
“Nova Senha” e “Confirmação da Senha” no qual o usuário Master deverá preencher 
através do teclado virtual disponibilizado. Depois de inseridas as informações, basta 
acionar a opção “Confirmar Edição” para salvar os dados, conforme a  

Figura 67. 

 

Figura 67 – Alterar Senha. 

 

 

Depois de acionar a opção Excluir Usuário, será exibido uma janela com as 
informações do usuário operador selecionado e a mensagem para confirmação da 
exclusão. Caso o usuário Master deseje realizar a exclusão, basta acionar a opção 
“Confirmar Exclusão”, como mostra a Figura 68. 

Figura 68 – Excluir Usuário. 

 

 

5.1.4. Gerenciar Pendências 
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Para realizar o gerenciamento de pendências de usuários operadores é necessário 
acessar o menu: Administração  Operador  Gerenciar Pendências, como mostra 
a Figura 69. 

 

Figura 69 – Acesso Gerenciar Pendências. 

 

 

Depois de realizado o cadastro de um usuário operador, devem ser autorizadas as 
validações de acesso pelos outros usuários Masters da empresa. Ao entrar no 
sistema, será mostrada ao usuário Master uma notificação para aprovar a 
autorização das Validações de acesso Figura 70. 

Figura 70 – Pendências de Autorizações. 



 MANUAL OPERACIONAL - IBPJ 

 

       Pag. 

       43 

 

 

 

Depois de acionar a opção “ver lista”, será exibida uma lista com as pendências e a 
opção “Detalhes”, conforme  

Figura 71. 

 

Figura 71 – Detalhes. 
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Depois de acionada opção “Detalhes”, será exibida uma janela contendo as 
informações do usuário operador e as opções para autorizar e não autorizar a 
validade de acesso do usuário operador cadastrado Figura 72. 

 

Figura 72 – Autorizar ou Desautorizar. 

 

 

Importante: Todas as pendências de autorizações para os usuários Masters seguem 
este mesmo padrão apresentado. 

 

5.2.  Transação 

5.2.1. Configuração de Assinaturas por Transação 

Neste menu, os usuários Masters poderão realizar a configuração de assinaturas por 
transação. Basta acessar através das opções: Administração  Operador  
Configuração de Assinaturas por Transação, como mostra a  

Figura 73. 

 

Figura 73 – Acesso Assinaturas por Transação. 
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Quando houver apenas um usuário Master, todas as transações estão definidas com 
a assinatura apenas deste usuário, não havendo necessidade de edição, como 
mostra a Figura 74 abaixo: 

 

Figura 74 – Assinaturas (Quando há somente 01 usuário Master). 
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Quando houver mais de um usuário Master no sistema, os campos de transações 
poderão ser editados definindo quantas assinaturas serão liberadas para cada tipo 
de transação, conforme a Figura 75. 

Figura 75 – Assinaturas (Quando há mais usuários Masters). 
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Para editar a Quantidade de Assinaturas, basta acionar a opção “Editar”, e o campo 
“Quantidade de Assinaturas” estará disponível para edição. Logo em seguida, o 
botão ‘Editar’, será substituído pela opção “Cancelar” caso o usuário deseje anular a 
operação, conforme a Figura 76. Após a edição dos campos, basta acionar o botão 
“Avançar>>”, para seguir para próxima etapa. 

 

Figura 76 – Editar Quantidade de Assinaturas. 
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Obs1: Durante o processo de configuração, poderá haver um erro informando que a 
quantidade de assinaturas não pode ser inferior a quantidade mínima de assinaturas 
definidas Figura 77. 

 

 

Figura 77 – Erro de Assinaturas. 
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Obs2: Caso o usuário acione a opção editar e não realize a edição, e em seguida, 
acione a opção avançar, a transação vai apresentar uma opção de alerta informando 
que as quantidades de assinaturas não foram alteradas Figura 78.  

 

Figura 78 – Alerta de Assinaturas. 

 

 

Após acionar a opção para avançar, serão exibidas somente as transações na qual 
foram realizadas as edições, onde será exibido o ícone (OK), indicando que cada 
transação poderá ter sua quantidade de assinaturas alteradas. Em seguida, basta 
acionar a opção “Salvar Alterações” para salvar as alterações, conforme a Figura 
79. 

Figura 79 – Salvar Alterações. 
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Será exibida uma mensagem de confirmação da transação e a informação de que 
deverá ser necessária a autorização dos outros usuários Masters para tornar 
permanentes as alterações, como mostra a Figura 80. 

 

Figura 80 – Confirmação da Transação. 

 

 

Depois de acionar a opção ‘Voltar’, será exibida uma mensagem de pendência de 
aprovações da transação, e a situação dos usuários Master que se encontram 
pendentes de aprovação    e do usuário que solicitou a alteração , Figura 81. 

 

Figura 81 – Situação dos Usuários Master. 
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Ao acionar a opção “[Ver Transações]” do usuário que realizou a alteração, será 
aberta uma janela com as informações da solicitação de alteração da quantidade de 
assinaturas realizadas  

Figura 82. 

 

Figura 82 – Detalhes da Alteração de Assinaturas. 

 

 

Quando o próximo usuário Master acessar o sistema, na opção de Configuração de 
Assinaturas por Transação será exibida uma mensagem com as opções “Autorizar” 
e “Desautorizar” para o usuário e as configurações para as assinaturas, conforme  

 

Figura 83. Caso seja desautorizado, a transação será anulada. 
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Figura 83 – Autorizar Configurações de Assinaturas. 

 

 

Depois de acionar a opção para autorizar, será exibida uma mensagem solicitando 
ao usuário Master se deseja confirmar a autorização Figura 84. 

 

Figura 84 – Confirmar Autorização de Assinaturas. 
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Se o usuário confirmar, será exibida uma mensagem informando que a operação foi 
realizada  

Figura 85. 

 

Figura 85 – Operação Realizada. 

 

 

Logo após, o ícone do usuário Master que se encontrava ‘Pendente’ , será 
modificado para ‘Autorizada’ . 

 

Figura 86 – Situação do Usuário Autorizada. 
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A realização de alteração na quantidade de assinaturas só será efetivada 
permanentemente, após a confirmação de todos os usuários Master. 

 

5.2.2. Transações 

Neste menu, os usuários Masters poderão Assinar, Cancelar ou Visualizar as 
Transações. Basta acessar através das opções: Administração  Transação  
Transações, como mostra a  

Figura 87. 

 

Figura 87 – Acesso Transações. 
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Depois de realizar o acesso, será carregada a Janela com as informações de 
Transações, onde o usuário terá à disposição as opções “Assinar”, “Cancelar” e 
“Vizualizar”, conforme Figura 88. 

 

Figura 88 – Tela de Transações. 

 

O usuário poderá exibir selecionando as opções, conforme mostra a  

Figura 89. 

 

Figura 89 – Opções de Exibição. 
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Depois de acionar uma das opções “Assinar”, “Cancelar”, será exibida a tela da 
Figura 90, com as informações da transação e o campo “Senha do Cartão”. Basta 
informar a senha e acionar a opção “Confirmar”, para confirmar a assinatura, ou 
cancelar a assinatura. Para visualizar a assinatura, basta acionar a opção                             
“Confirmar”, que será exibida as informações da Transação. 

 

Figura 90 – Assinar Transação. 

 

5.2.3. Transações Cadastradas por Operador 

Neste menu, o acesso é exclusivo aos usuários operadores. Basta acessar através 
das opções: Administração  Transação  Transações Cadastradas por Operador, 
como mostra a  

Figura 91. 

 

Figura 91 – Acesso Transações Cadastradas por Operador. 
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Depois de realizar o acesso, será exibida a tela  

Figura 92 para que o usuário operador possa Cancelar ou Visualizar uma transação 
cadastrada pelo mesmo. 

 

Figura 92 – Tela de Transações Cadastradas. 

 

 

Depois de visualizar a tela, o usuário operador terá à disposição às opções para filtro 
do Status da Transação para seleção e filtro por período, informando a Data Inicial e 
Data Final, como mostra a Figura 93. 

Figura 93 – Filtros. 
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Depois de realizar o filtro, o usuário operador poderá realizar a consulta acionando a 
opção “Consultar” e as transações serão carregadas mais abaixo de acordo com o 
filtro realizado. Para realizar o Cancelamento, basta acionar a opção “Cancelar” que 
será exibida uma mensagem para a confirmação do cancelamento. 

 

O cancelamento não poderá ser realizado quando uma transação possuir 
assinaturas ou com o status cancelado. Caso contrário, ao acionar a opção 
“Cancelar”, será exibida uma mensagem impedindo o cancelamento da transação, 
como mostra a  

Figura 94. 

 

Figura 94 – Mensagem de impedimento de Cancelamento. 

 

 

Para visualizar a transação, basta acionar a opção “Vizualizar”, conforme a Figura 
95. 
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Figura 95 – Visualizar Transação. 

 

 

5.3. Auditoria 

Para realizar a consulta de auditoria no sistema IBPJ, o usuário deve definir a data 
inicial e final, selecionar o usuário e a transação, e em seguida, acionar a opção 
“Consultar”, conforme a  

Figura 96. 

 

Figura 96 – Consultar Auditoria. 
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6. INVESTIMENTOS 

6.1.  Conta Mais 

6.1.1. Extrato 

Para realizar a emissão do extrato Conta Mais, o usuário deve informar o período 
com a data inicial e final, e em seguida, acionar a opção “Continuar” para efetivar a 
emissão, conforme a Figura 97. 

 

Figura 97 – Emitir Extrato Conta Mais. 

 

 

 

6.2.  CDB/RDB 

Nesta transação, são disponibilizadas as operações de gerenciamento de aplicações 
CDB/RDB no IBPJ como ‘Saldo’, ‘Simulação’, ‘Aplicação‘, ‘Resgate’, ‘Extrato’, 
‘Cancelamento’, e ‘Nota de Negociação’. 

 

6.2.1. Saldo 

Para realizar a consulta de saldo CDB/RDB, o usuário Master deve selecionar o tipo 
de papel desejado, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, conforme a  

 

 

 

Figura 98. 
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Figura 98 – Selecionar o papel desejado. 

 

 

Depois de continuar, o sistema informa que a operação foi realizada com sucesso e 
exibe na tela os dados do saldo referente ao papel selecionado, conforme mostra a  

Figura 99. 

 

Figura 99 – Operação realizada com sucesso. 

 

 

6.2.2. Simulação 
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Para realizar a simulação de aplicação CDB/RDB, o usuário deve selecionar o tipo 
de papel desejado, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, conforme a  

Figura 100. 

 

Figura 100 – Selecionar o papel desejado para a simulação. 

 

 

Depois de continuar, o sistema exibe na tela as regras de valores referentes ao 
papel selecionado e o campo para informar o valor a ser aplicado na simulação. 
Depois de informado o valor, basta acionar a opção “Continuar”, conforme mostra a                
Figura 101. 

 

Figura 101 – Informar valor de aplicação para a simulação. 
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Depois de acionada a opção para continuar, o sistema realiza a simulação de 
aplicação de CDB/RDB. 

6.2.3. Aplicação 

Para realizar a aplicação de CDB/RDB, o usuário deve selecionar o tipo de papel 
desejado, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, conforme a  

Figura 102. 

 

Figura 102 – Selecionar o papel para a Aplicação. 
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Após continuar, o sistema exibe na tela as regras de valores para aplicação 
referente ao papel selecionado e o campo para informar o valor a ser aplicado. 
Depois de informado o valor, basta acionar a opção “Continuar”, conforme mostra a                 

Figura 103. 

 

Figura 103 – Informar valor para a Aplicação. 

 

Depois de acionar a opção para continuar, o sistema exibe os dados com as 
características e a opção “Confirmar” para registrar a aplicação, conforme a  

Figura 104. 

 

Figura 104 – Confirmar Aplicação. 
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Depois de realizada a confirmação da aplicação, o sistema exibe a mensagem 
informando que a operação de aplicação foi registrada com sucesso e as opções 
para realizar um novo registro e assinar/autorizar a transação, conforme a Figura 
105. 

 

Figura 105 – Aplicação Realizada com Sucesso. 

 

6.2.4. Resgate 

Para realizar o resgate de CDB/RDB, o usuário deve selecionar o tipo de resgate 
(por valor ou operação) -  

Figura 106 e o papel - Figura 107, e em seguida, acionar a opção “Continuar”. 
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Figura 106 – Selecionar o tipo de resgate. 

 

 

Figura 107 – Selecionar o papel. 

 

 

Depois de continuar, o sistema exibe na tela os valores referentes ao resgate e 
papel selecionado e a opção “Continuar”, conforme a  

Figura 108. 

 

Figura 108 – Informar o valor a ser resgatado. 
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Na tela seguinte, o sistema solicita ao usuário a confirmação da operação, e basta 
acionar a opção “Confirmar”, conforme a Figura 109. 

 

Figura 109 – Informar Senha do Cartão. 

 

 

Depois de realizada a confirmação, o sistema exibe a mensagem informando que a 
operação foi realizada com sucesso e as opções para registrar outros ou 
assinar/autorizar resgates, conforme a Figura 110. 

Figura 110 – Registrar outros ou assinar/autorizar resgates. 



 MANUAL OPERACIONAL - IBPJ 

 

       Pag. 

       68 

 

 

 

Caso o usuário acione a opção para assinar/autorizar o resgate, o sistema exibe na 
tela a lista de transações pendentes e ao acionar a opção “Assinar” será solicitado o 
código OTP na posição informada no cartão de segurança, conforme a Figura 111. 

 

Figura 111 – Assinar Transação de Resgate. 

 

 

Na tela seguinte o sistema exibe as informações de assinaturas e os dados de 
resgate, e solicita novamente que o usuário informe o código OTP na posição 
informada no cartão de segurança, conforme a Figura 112. 
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Depois de informado o código, o sistema informa que a assinatura foi realizada e o 
sistema verifica se todas as assinaturas foram efetivadas para executar a operação 
da transação. 

 

Figura 112 – Confirmar Dados e Informar Código OTP do Cartão de Segurança. 

 

 

6.2.5. Extrato 

Para realizar a emissão de extrato de CDB/RDB o usuário deve selecionar o papel e 
o período desejado, e em seguida, basta acionar a opção “Continuar”, conforme 
mostra a Figura 113. 

 

Figura 113 – Selecionar Papel e Período. 
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Logo após, o sistema exibe na tela o extrato com as informações do papel CDB/RDB 
selecionado apresentando os campos de data, histórico, valor, saldo e rentabilidade 
e na parte inferior o total de rendimentos e a opção para gerar a versão para 
impressão do extrato, conforme a Figura 114. 

 

Figura 114 – Extrato de CDB/RDB. 
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6.2.6. Cancelamento 

6.2.7. Nota de Negociação 

Para realizar a emissão de nota de negociação, o usuário deve selecionar a nota de 
acordo com o filtro apresentado, e em seguida, o sistema vai exibir as notas 
disponíveis e a opção para emitir a nota, conforme a  

Figura 115. 

 

Figura 115 – Emitir Nota de Negociação. 

 

 

Depois de acionada a opção, o sistema exibe a mensagem informando que a 
operação foi realizada com sucesso, a nota de negociação e a opção “Imprimir” 
para realizar a impressão da nota, conforme a  

Figura 116. 

 

Figura 116 – Nota de Negociação. 
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7. OUTRAS 

7.1. Troca de senha 

Para realizar a troca de senha, o usuário deve preencher os campos através do 
teclado virtual informando a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova 
senha, e em seguida, acionar a opção “Continuar” para realizar a alteração dos 
dados, conforme a  

Figura 117. Se optar também poderá trocar a frase secreta nessa opção. 

 

Figura 117 – Trocar Senha. 

 

 

7.2.  Troca de frase secreta 

Para realizar a troca da frase secreta, o usuário deve preencher os campos através 
do teclado virtual informando a senha atual, a frase secreta atual, a nova frase 
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secreta e a confirmação da mesma, e em seguida, acionar a opção “Continuar” para 
realizar a alteração dos dados, conforme a  

Figura 118. 

 

Figura 118 – Trocar Frase Secreta. 

 

7.3.  Caixa Postal 

7.4.  Cartão Magnético 

Nesta transação, poderá ser realizada a solicitação de Cartão Magnético Smartcard 
através do sistema. Depois de acessar a opção, o sistema exibe o regulamento da 
emissão, cancelamento e bloqueio do cartão Smartcard e solicita a confirmação do 
usuário, conforme a  

Figura 119. 

 

Figura 119 – Confirmar Regulamento de Cartão Banpará. 
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Depois de confirmar o regulamento, o sistema solicita a confirmação dos dados da 
empresa e cliente autenticado no sistema acionando a opção “Continuar”, conforme 
a Figura 120. 

 

Figura 120 – Confirmar Dados. 

 

Logo após, o sistema informa que o usuário digite e repita a senha do cartão e 
acione a opção “Continuar” para realizar a solicitação do Smartcard, conforme a 
Figura 121. 

 

Figura 121 – Digitar Senha do Cartão. 
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7.5.  Reemissão de comprovante 

Para realizar a reemissão de comprovante, o usuário Master deve selecionar o tipo 
de transação e acionar a opção “Consultar”, conforme a Figura 122. 

 

Figura 122 – Consultar Comprovantes. 

 

Depois de consultar a transação, o sistema exibe mais abaixo as transações 
realizadas e a opção para emitir novamente o comprovante, conforme a Figura 131. 

 

Figura 123 – Emitir Comprovante. 
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Depois de solicitar a emissão do comprovante, o sistema informa que a transação foi 
realizada com sucesso e exibe o comprovante e a opção para gerar a versão para 
impressão, conforme a Figura 124. 

 

Figura 124 – Comprovante de Transação. 

 

7.6. Cheque 

7.6.1. Sustação Provisória de Cheques 

Para realizar a sustação provisória de cheques, o usuário Master deve selecionar o 
motivo e o tipo da sustação (se for cheque único informar a numeração, ou se for 
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mais de um informar o intervalo de cheques), e em seguida, acionar a opção 
“Continuar”, conforme a Figura 125. 

 

Figura 125 – Informar dados do Cheque. 

 

 

Depois de continuar, o sistema informa que a transação foi registrada com sucesso, 
e disponibiliza as opções para registrar outros cheques ou realizar a autorização de 
sustações, conforme a Figura 126. 

 

Figura 126 – Solicitação de Suspensão Registrada com Sucesso. 

 

7.6.2. Consultar Sustações 

Para realizar a consulta de sustações de cheques, o usuário deve informar o período 
com a data inicial e final e em seguida acionar a opção “Consultar”, conforme a 
Figura 127. O Sistema vai exibir a listagem com os cheques sustados pelo usuário. 
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Figura 127 – Consultar Cheques Sustados. 

 

 

7.6.3. Autorizar Sustações 

Para autorizar a sustação de cheques, o usuário deverá realizar a assinatura da 
transação acionando a opção “Assinar” do cheque no qual deseja efetivar a 
sustação, conforme a Figura 136. 

 

Figura 128 – Assinar Autorização de Sustação de Cheque. 

 

Depois de acionada a opção de assinatura, o sistema exibe os dados de 
informações de assinaturas e do cheque registrado provisoriamente, e logo abaixo, o 
usuário deve informar o código da chave de segurança, e em seguida, acionar a 
opção “Continuar” para confirmar a assinatura, conforme a Figura 129. 
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Figura 129 – Informar Chave de Segurança e Confirmar. 

 

 

7.7.  Provisão de saque 

7.7.1. Registrar Provisão de Saque 

Para realizar a provisão de saque, o usuário Master deve selecionar a forma de 
saque com as seguintes opções: Cartão, Cheque Nominal, Cheque Não Nominal ou 
Cheque Avulso. 

 

Figura 130 – Selecionar Forma de Saque. 

 

Caso a forma de saque selecionada seja “Cartão”, o sistema carrega na tela os 
dados do titular com o nome, CPF e agência, e mais abaixo, o usuário deve 
preencher os campos de dados da provisão, selecionando a agência para saque, 
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informar o motivo, a data desejada para saque e informar o valor, e em seguida, 
acionar a opção “Continuar”, conforme a Figura 131. 

 

Figura 131 – Solicitar Provisão de Saque por Cartão. 

 

 

Caso a forma de saque selecionada seja “Cheque Nominal”, o sistema carrega na 
tela os dados do titular com o nome, CPF e agência, os campos de dados do 
responsável e dados da provisão, conforme Figura 132. Caso o usuário selecione o 
tipo de pessoa responsável “Física”, deve ser informado o nome e o CPF do 
responsável, e mais abaixo, preencher os campos de dados da provisão informando 
o número do cheque, motivo, data desejada para o saque e informar o valor, e em 
seguida, acionar a opção “Continuar”. 

 

Figura 132 – Solicitar Provisão de Saque por Cheque Nominal (Pessoa Física). 

 

Caso o usuário selecione o tipo de pessoa responsável “Jurídica”, deve ser 
informado o nome e o CPF do responsável, nome e CPF do sacador, e mais abaixo, 
preencher os campos de dados da provisão informando o número do cheque, 
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motivo, data desejada para o saque e informar o valor, e em seguida, acionar a 
opção “Continuar”, conforme Figura 133. 

 

Figura 133 – Solicitar Provisão de Saque por Cheque Nominal (Pessoa Jurídica). 

 

 

Caso a forma de saque selecionada seja “Cheque Não Nominal”, o sistema carrega 
na tela os dados do titular com o nome, CPF e agência, os campos de dados do 
responsável onde deve ser informado o nome e o CPF do responsável, os campos 
de dados da provisão, onde deve informar o nome e o CPF do sacador, e mais 
abaixo, preencher os campos de dados da provisão informando o número do 
cheque, motivo, data desejada para o saque e informar o valor, e em seguida, 
acionar a opção “Continuar”, conforme Figura 134. Os campos carregados tela, são 
utilizados para a provisão de saque de cheque não nominal tanto para pessoa física 
quanto para pessoa jurídica. 

 

Figura 134 – Solicitar Provisão de Saque por Cheque Não Nominal. 

 

Caso a forma de saque selecionada seja “Cheque Avulso”, o sistema carrega na tela 
os dados do titular com o nome, CPF e agência, e mais abaixo, devem ser 
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preenchidos os campos de dados da provisão com o motivo, data desejada para 
saque e valor, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, conforme a  

Figura 135. 

 

Figura 135 – Solicitar Provisão de Saque por Cheque Avulso. 

 

 

Depois de acionar a opção “continuar” de acordo com a forma de saque selecionada 
para a provisão, o sistema carrega a tela de confirmação apresentando os dados da 
provisão com as informações do titular, responsável, sacador e os dados da 
provisão, e em seguida, o usuário deve acionar a opção “Confirmar Registro” para 
realizar a confirmação do registro da provisão de saque, conforme Figura 136. 

 

Figura 136 – Confirmar Registro de Provisão de Saque. 

 

 

Depois de realizada a confirmação do registro de provisão de saque, o sistema 
informa ao usuário que o registro foi efetuado com sucesso, e apresenta as opções 
para realizar um novo registro ou autorizar a provisão onde o usuário é direcionado a 
tela de aprovação de provisão de saque. 
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7.7.2.  Aprovar Provisão de Saque 

Na tela de aprovação da provisão de saque, o usuário Master deve selecionar a 
situação da provisão através das opções “Pendentes”, “Aprovados” e “Recusados”, 
conforme  

Figura 137. 

 

Figura 137 – Selecionar Situação. 

 

 

Depois de selecionar a situação, o sistema carrega a listagem das provisões 
apresentando a forma de saque, data do saque, situação e valor, e disponibiliza a 
opção , conforme  

Figura 138. 

 

Figura 138 – Listagem de Provisões. 



 MANUAL OPERACIONAL - IBPJ 

 

       Pag. 

       84 

 

 

Depois de escolher um registro de provisão e acionar a opção para detalhar, o 
sistema apresenta os dados da provisão com as informações de assinaturas e 
informações da provisão e disponibiliza as opções “Aprovar Provisão” para aprovar 
ou “Recusar Provisão” recusar a provisão de saque, conforme Figura 139. Caso o 
usuário selecione a situação como “Aprovados” ou “Recusados”, o sistema somente 
apresenta o detalhamento das provisões. 

 

Figura 139 – Aprovar ou Recusar Provisão de Saque. 
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Após acionar uma das opções para aprovar ou recusar a provisão de saque, o 
sistema solicita ao usuário que informe o código do cartão de segurança para 
efetivar a transação, conforme  

Figura 140. 

 

Figura 140 – Informar Cartão de Segurança. 

 

8. LOJISTA 

Nesse menu, são disponibilizadas as operações em que o usuário Master pode 
realizar o gerenciamento da área lojista, como ‘Extrato de Vendas’, ‘Extrato de 
Repasses’, ‘Solicitação de Antecipação’ e ‘Consulta e Cancelamento de 
Antecipação’ e Estorno de Compra. 

 

8.1.  Extrato de vendas 
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Para realizar a emissão do extrato de vendas o usuário deve informar o período 
inicial e final, optar em marcar o campo de seleção “Somente compras no comércio 
eletrônico”, selecionar as prestadoras (MaxxVan, GetNet ou SysData), optar por 
‘Grupo’ ou ‘Lojista’, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, conforme mostra a  

Figura 141. 

 

Logo após, o sistema gera o extrato de vendas de acordo com os dados de filtro 
informados, contendo a data da compra, nº da compra, parcelas, valor bruto, tarifas, 
valor líquido, repasse, prestadora e situação da compra, como mostra a Figura 142. 

Caso não sejam fornecidas corretamente as informações, o sistema retorna a tela 
exibindo uma mensagem informando que não há resultados para os dados, como 
mostra a Figura 143. 

 

Figura 141 – Consultar Extrato de Vendas. 

 

Figura 142 – Extrato de Vendas. 
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Figura 143 – Erro na consulta. 

 

8.2.  Extrato de repasse 
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Para realizar a emissão do Extrato de Repasse o usuário deve informar o período 
inicial e final, optar em marcar o campo de seleção “Somente compras no comércio 
eletrônico”, selecionar as prestadoras (MaxxVan, GetNet ou SysData), optar por 
‘Grupo’ ou ‘Lojista’, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, conforme mostra a 
Figura 144. 

 

Logo após, o sistema gera o extrato de repasse de acordo com os dados de filtro 
informados, contendo a data do repasse, valor bruto, tarifas, valor líquido e valor 
recebido, como mostra a  

Figura 145. 

 

Figura 144 – Consultar Extrato de Repasse. 

 

 

Figura 145 – Extrato de Repasse. 
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8.3.  Solicitação de antecipação de recebíveis 

Para realizar a solicitação de antecipação de recebíveis o usuário deve informar o 
período inicial e final, optar em marcar o campo de seleção “Somente compras no 
comércio eletrônico”, selecionar as prestadoras (MaxxVan, GetNet ou SysData), 
optar por ‘Grupo’ ou ‘Lojista’, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, conforme 
mostra a Figura 146. 

 

Logo após, o sistema exibe na tela as informações de compras, contendo a data da 
compra, quantidade, valor total das compras, valor total da comissão, valor total do 
deságio, valor total do IOF e valor total líquido, e em seguida, o usuário deve 
selecionar a data para a antecipação, como mostra a Figura 147. 

 

Após exibidas as informações, o usuário deve selecionar as compras para 
antecipação, e em seguida, acionar a opção “Antecipar Pagamento”, conforme a            

Figura 148. 

 

Para finalizar, basta o usuário confimar os dados e acionar a opção                                
“Antecipar Pagamento”, conforme a Figura 149. 

 

Figura 146 – Informar dados. 
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Figura 147 – Selecionar Data para a Antecipação. 
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Figura 148 – Selecionar Compras para Antecipação. 

 

Figura 149 – Antecipar Pagamento. 

 

 

8.4.  Consulta e cancelamento de antecipação 

Para realizar a consulta de antecipação, o usuário deve selecionar as prestadoras e 
entre as opções por ‘grupo’ ou ‘Loja’, e em seguida, acionar a opção “Continuar”, 
conforme a Figura 150. 
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Na Figura 151, o sistema mostra a tela com informações da compra para 
visualização, e a opção “Cancelar Antecipação” para realizar o cancelamento da 
antecipação de recebíveis. 

 

Após o usuário realizar o cancelamento, o sistema informa que a operação foi 
realizada com sucesso e disponibiliza um novo cancelamento através da opção                       
“Fazer Novo Cancelamento”, como mostra a  

Figura 152. 

 

Figura 150 – Consultar Antecipação de Recebíveis. 

 

Figura 151 – Cancelar Antecipação. 
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Figura 152 – Realizar Novo Cancelamento. 

 

 

8.5.  Estorno de compras 

Para realizar o estorno de compras, o usuário deverá selecionar o Grupo ou Lojista, 
e em seguida, basta acionar a opção “Continuar”, conforme a  

Figura 153. 

 

Logo após, o sistema exibe as compras de acordo com o filtro realizado, e o usuário 
deve selecionar a compra a ser estornada e acionar a opção “Estornar”, como 
mostra a  

Figura 154. 

Para finalizar o processo de estorno da compra, o usuário deverá confirmar os dados 
da compra e acionar a opção “Estornar Compra”, conforme a Figura 155. 

 

Figura 153 – Informar Grupo ou Lojista. 
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Figura 154 – Selecionar Compra para Estorno. 

 

Figura 155 – Realizar Estorno de Compra. 
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GLOSSÁRIO 
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 Cliente — Toda pessoa física ou jurídica que utiliza qualquer produto, serviço 
ou canal; 

 Serviço — Qualquer atividade fornecida pelo Banpará mediante remuneração.  

 Titularidade – Toda conta, seja ela de pessoa física ou pessoa jurídica tem 
uma titularidade, ou seja, um proprietário que responde pela conta. A identificação 
dessa titularidade é realizada pelo nome do proprietário vinculado a um CPF ou 
CNPJ; 

 Usuário — Qualquer pessoa física que estabeleça relacionamento com o 
Banpará, cliente ou não cliente, na qualidade de destinatário final de produtos ou 
serviços bancários; 

 TED (Transferência Eletrônica Disponível) - Mecanismo de transferência 
financeira, em tempo real, entre diferentes bancos e demais instituições (financeiras 
ou de pagamentos) detentoras de conta no Banco Central;  

 DOC (Documento de Crédito) - Transferência financeira com limite de 
R$4.999,99. Diferente da TED, o crédito na conta do beneficiário ocorre no dia útil 
seguinte à data de emissão. 

  CDB/RDB (Certificados de Depósito Bancário/Recibos de Depósito Bancário) 
- São títulos privados representativos de depósitos a prazo feitos por pessoas físicas 
ou jurídicas;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


