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1. FATURAMENTO 

O CP-Pro Mais Faturamento é um submódulo do módulo Financeiro do CP-Pro Mais e é destinado à 
emissão de Nota Fiscal, Nota de Débito e Nota De Crédito. Pode ser acessado através do: 

• Módulo Financeiro no CP-Pro Mais; 

• Menu iniciar � Programas � CP-Pro Mais � CP-Pro Mais Faturamento; 

• Atalho na área de trabalho do usuário. 

 

1.1. CONFIGURAÇÕES 

Antes de iniciar o uso do CP-Pro Mais Faturamento é necessário que sejam feitas algumas 
configurações, a fim de que as informações das faturas estejam de acordo com a realidade do 
Escritório/Departamento e Clientes. 

 

1.1.1. CONFIGURADOR DE TRIBUTOS... 

O “Configurador de Tributos...” tem o objetivo de calcular automaticamente na emissão de uma nota 
fiscal (nota de honorários) a incidência e retenção de tributos de acordo com as configurações do Perfil 
utilizado. 

No Menu Ferramentas � Manutenção � Financeiro � Configurador de Tributos... é possível criar 
quantos perfis de tributos forem necessários, por exemplo: tenho uma filial na qual há retenção de ISS 
de 5%, entretanto na matriz não há retenção de ISS, portanto não deve ser calculado nas notas fiscais. 

Os perfis tributários ficarão vinculados a “Perfis de Faturamento...” (próximo item deste manual) e só 
poderão ser selecionados nos perfis de faturamento cujo tipo de fatura seja nota fiscal. 

Para incluir um novo perfil tributário ou alterar o perfil já existente, basta dar 2 cliques sobre o perfil ou 
clicar no botão correspondente, selecionar cada um dos tributos e clicar no botão “Editar Tributo”. Cada 
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tributo poderá ter: alíquota de incidência, alíquota de retenção e valor mínimo para ser calculada a 
retenção. 

No campo “Observações da Nota Fiscal” é possível digitar um texto que poderá aparecer nas notas 
fiscais onde o perfil de faturamento usado possuir este perfil tributário. 

 

 

  

Dependendo da escolha do Escritório sobre a forma de se calcular retenções será possível escolher uma 
das 2 opções em um perfil tributário: 

Opção 1 � seguindo as diretrizes da LEI N° 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, Art. 31, § 3º “É 
dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
(Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004) (Vide Lei nº 10.925, de 2004)” que desobriga o destaque das 
retenções em notas com valor igual ou inferior a 5.000,00 dos tributos: PIS, COFINS e CSLL e do § 4º do 
mesmo artigo “Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica, deverá ser 
efetuada a soma de todos os valores pagos no mês para efeito de cálculo do limite de retenção previsto 
no § 3º deste artigo, compensando-se o valor retido anteriormente. (Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004) 
(Vide Lei nº 10.925, de 2004)” que deixa claro que a obrigação em calcular soma de notas a fim de 
retenção destes tributos é no seu pagamento e não na sua emissão, selecionando esta opção só serão 
calculadas e destacadas retenções em notas cujo valor seja maios de 5.000,00 de acordo com a 
configuração de cada um dos tributos. 

Opção 2 � respeitando uma posição mais conservadora, mesmo conhecendo que a obrigação legal de 
destaque de retenções dos tributos: PIS, COFINS e CSLL, deve ocorrer somente em notas cujo valor 
ultrapasse 5.000,00, será feita a soma das notas emitidas para um mesmo CNPJ em um mês. Veja 
exemplos abaixo: 

Caso 1 -  
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Data de 
emissão 

Valor da Nota Acumulado no 
mês 

Retenções (PIS/COFINS/CSLL = 4,65%) 

02/08/2010 3.500,00 3.500,00 Não 

15/08/2010 1.000,00 4.500,00 Não 

15/08/2010 1.000,00 5.500,00 Sim, sobre 5.500,00 

20/08/2010 200,00 5.700,00 Sim, sobre 200,00 (pois já foram destacadas as retenções 
referentes a 5.500 na nota anterior) 

Caso 2 -  

Data de 
emissão  

Valor da Nota Acumulado no 
mês 

Retenções (PIS/COFINS/CSLL = 4,65%) 

02/08/2010 4.950,00 4.950,00 Não 

15/08/2010 100,00 5.050,00 Não emite a nota e mostra mensagem que o valor a ser destacado 
para retenção (234,83) é maior do que o valor total da nota e que 
não pode ser emitida nota com valor negativo. 

Caso 3 -  

Data de 
emissão  

Valor da Nota Acumulado no 
mês 

Retenções (PIS/COFINS/CSLL = 4,65%) 

02/08/2010 10.500,00 10.500,00 Sim, sobre 10.500,00 

15/08/2010 1.000,00 11.500,00 Sim, sobre 1.000,00 (pois já foram destacadas as retenções 
referentes a 10.500 na nota anterior) 

20/082010 200,00 11.700,00 Sim, sobre 200,00 (pois já foram destacadas as retenções 
referentes a 11.500 nas notas anteriores) 

Caso 4 -  

Data de 
emissão  

Valor da Nota Acumulado no 
mês 

Retenções (PIS/COFINS/CSLL = 4,65%) 

02/08/2010 1.000,00 1.000,00 Não 

02/08/2010 1.000,00 2.000,00 Não 

02/08/2010 1.000,00 3.000,00 Não 

02/08/2010 1.000,00 4.000,00 Não 

02/08/2010 1.000,00 5.000,00 Não 

02/08/2010 1.000,00 6.000,00 Sim, sobre 6.000,00 

 

1.1.2. PERFIS DE FATURAMENTO... 

O “Perfis de Faturamento...” tem o objetivo de informar automaticamente ao faturamento alguns dados 
que comporão a(s) parcela(s) da fatura que será emitida.  

No Menu Ferramentas � Manutenção � Financeiro � Perfil de Faturamento... é possível criar quantos 
perfis de faturamento forem necessários. 

Há três tipos de perfis de faturamento: Perfil de Nota Fiscal, Perfil de Nota de Débito e Perfil de Nota de 
Crédito, sendo que uma relevante diferença entre eles é que no Perfil de Nota Fiscal há opção de 
selecionar perfil tributário e nos demais não.  

Os “Escritórios Associados” cadastrados no CP-Pro Mais necessariamente deverão ter um Perfil de Nota 
Fiscal, um perfil de Nota de Débito e um de Nota de Crédito selecionados para si e os clientes ou outros 
contatos poderão ter perfis específicos, sendo que ao faturar uma nota para um cliente que possui um 
perfil específico os dados das parcelas serão do perfil associado a ele e ao faturar uma nota para um 
cliente que não possui um perfil específico os dados das parcelas serão do perfil do Escritório que está 
faturando. 
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Para incluir um novo perfil de faturamento ou alterar um perfil já existente, basta dar 2 cliques sobre o 
perfil ou clicar no botão correspondente. 

 

 

 

 

Dados dos Perfis: 

• Descrição � é nome do perfil e o indicado é que possua palavras que possam identificar os 
demais dados do perfil, pois na lista de perfis somente o nome é visualizado e para que possam 
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ser selecionados sem que se tenha que acessá-los na sua integralidade a descrição deve 
identificar quais dados ele possui; 

• Tipo de Fatura � há 3 tipos: Nota Fiscal, Nota de Débito e Nota de Crédito, sendo que perfis 
diferentes poderão ser selecionados em um mesmo cliente ou escritório para tipos de faturas 
diferentes; 

• Perfil Tributário � este campo só ficará disponível se o tipo da fatura for Nota Fiscal, pois as Notas 
de Débito e de Crédito são documentos sem fins fiscais; 

• Nº de Parcelas � normalmente este campo será preenchido com o número 1, pois o usual é que 
mesmo para os clientes que pagam mensalmente, ou que tiveram um parcelamento combinado, 
que cada parcela seja faturada individualmente e mensalmente; 

• Dia de Vencimento � é a data de vencimento da(s) parcela(s). É recomendado que o Escritório já 
defina previamente 2 ou 3 datas para recebimento de maneira que os contratos de honorários já 
obedeçam estas datas. Esta definição prévia facilita também o controle de fluxo de caixa; 

• Periodicidade � caso tenham sido selecionadas mais de uma parcela será possível definir se a 
periodicidade é mensal, ou seja, de 30 em 30 dias, ou não. Por exemplo, se será um recebimento 
bimestral, de 60 em 60 dias; 

• Forma de Pagamento � é a forma de pagamento acordada para a(s) parcela(s) da fatura, caso a 
forma “Boleto” seja selecionada, necessariamente tem que haver uma data para seu vencimento; 

• Gerar Fatura com Vencimento � se a forma de pagamento selecionada foi “Boleto” este campo 
ficará desabilitado e já selecionado, mas se for outra forma de pagamento será possível definir 
que o recebimento será por contra apresentação, sem data de vencimento pré-definida. 

• Calcular Tributo para Movimento de Gasto � se o tipo da fatura for nota de débito ou de crédito 
este campo virá desabilitado, já que não será possível selecionar o perfil de tributos, mas se o tipo 
da fatura for nota fiscal será possível definir que tanto no faturamento de honorários quanto de 
gastos reembolsáveis haverá o cálculo de tributos; 

• Plano de Contas (DRE) � é a definição da categoria que a(s) parcela(s) da fatura será(ão) 
classificada(s). Esta categoria nunca será usada no faturamento de receitas, pois serão usadas as 
categorias dos itens que comporão a fatura. Esta categoria será usada somente no caso de 
faturamento de gastos onde pelo menos um dos movimentos faturados tiver uma classificação de 
uma categoria do DRE que for do tipo Gasto apenas, se todos os movimentos forem do tipo 
Receita/Gasto, o que é o recomendado, serão as categorias dos movimentos que serão usadas 
na(s) parcela(s) da fatura; 

• Centro de Custo � este campo será de preenchimento obrigatório somente se em Ferramentas � 
Opções � Financeiro estiver definido que a classificação em Centro de Custo é obrigatória nos 
movimentos financeiros. As regras de utilização desta categoria são as mesmas do DRE. 

Nota:  O Nº de Parcelas, Dia de Vencimento e Forma de Pagamento sempre serão sugeridos no 
faturamento, já o DRE e Centro de Custos somente serão sugeridas se o Tipo de Movimentos faturados 
for Gasto e houver classificações com categorias que não forem Receita/Gasto. 

 

1.1.3.  MODELO DA NOTA E NÚMERO 

A emissão de uma fatura pelo CP-Pro Mais Faturamento preenche campos de um formulário contínuo de 
nota fiscal ou emite por completo uma nota de honorários ou de débito, sem preenchimento de campos 
em um formulário pré-existente. 
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No módulo Agenda � submódulo Contatos � no cadastro do “Escritório Associado” � aba Faturamento 
� Configurações para EMITIR faturas será possível configurar qual será o número da próxima fatura e o 
seu modelo: 

 

Informações da próxima fatura a ser emitida 

Para alterar o número da próxima fatura basta alterar as informações da próxima fatura a ser emitida. 
Lembrando que esta configuração é por “Escritório Associado”, ou seja, se uma filial também emite notas 
e o seu seqüencial será diferente do seqüencial da matriz. 

Configurar modelo de notas... 

Para configurar uma nota para preenchimento de um formulário contínuo ou para impressão completa, 
basta clicar no botão “Configurar modelo de notas...” 

 

Os modelos de notas são configuráveis por computador e para cada nota há 3 modelos que podem ser 
mantidos ou alterados, sendo que aquele modelo que estiver selecionado (no caso da figura acima o 
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Modelo 2 tanto na NF, ND e NC) é o que será usado na emissão das notas, ou seja, antes da emissão 
de uma nota é possível selecionar um outro modelo somente para aquela nota que será emitida. 

Ao clicar em cada um dos 9 modelos do lado esquerdo da tela, do lado direito o modelo é visualizado. 

Para alterar um modelo basta clicar no botão “Configurar Modelo...” que o modelo clicado será aberto em 
uma tela de edição: 

 

As medidas de cada campo são visualizadas do lado esquerdo da tela, no centro fica a nota para edição 
e do lado direito são visualizadas as informações que poderão compor a nota, os quais podem ser 
arrastados para dentro da nota visualizada no centro. 

Para maiores informações veja o manual de Configurações de Nota. 

1.2. COMO FATURAR (EMITIR UMA NOTA) 

Para faturar é necessário que os movimentos que deverão compor a fatura estejam cadastrados no 
Diário, ou seja, as solicitações de lançamento não são faturáveis. 

Além disso, são faturáveis somente os movimentos não faturados ainda, ou seja, não há risco de faturar 
o mesmo movimento mais de uma vez, e os movimentos não oriundos de faturas, ou seja, uma parcela 
de uma fatura não pode ser faturada. 

No CP-Pro Mais Faturamento há uma divisão de 4 abas que indicam as 4 etapas do faturamento. 
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1.2.1. NOVAS FATURAS  

Nesta etapa serão listadas todas as “possíveis” faturas de acordo com o filtro aplicado. 

 

Opções para geração da fatura 

Tipo da Fatura ���� seleção do tipo de fatura que será gerada; 

• Nota Fiscal:  Deverá ser selecionada para recebimento de honorários (nota fiscal ou nota de 
honorários) ou solicitação de reembolso mediante emissão de documento fiscal, ou seja, 
poderá ser emitida para movimentos de Receita ou de Gasto. 

• Nota de Débito:  Poderá ser selecionada para solicitação de reembolso, ou seja, 
movimentos de Gasto normalmente. 

• Nota de Crédito:  Deverá ser selecionada quando o escritório precisar emitir um documento 
que comprove a existência de um crédito de outrem, ou seja, quando o escritório tiver que 
pagar algo essa nota poderá ser emitida. 

Ex: Quando um Advogado ou Parceiro tiver que receber do escritório percentuais de remuneração, 
poderá ser gerada uma nota de Crédito como comprovação do que deve ser pago (caracterizado pelo 
movimento de GASTO). Caso exista algum movimento de Receita (a ser recebido pelo Escritório) 
relacionado ao contato esse valor poderá ser compensado na emissão da Nota. 

Conta-corrente para lançamentos ���� indica qual conta corrente será sugerida nas parcelas geradas 
pela fatura. 
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Opções de Filtro: 

• Escritório Responsável � é possível selecionar somente um “Escritório Associado” por vez 
e só serão listados os movimentos onde o escritório selecionado for o proprietário do 
movimento; 

• Tipo dos Movimentos � seleção do tipo dos movimentos que serão faturados: receita ou 
gasto. Na emissão de Nota Fiscal ou Nota de Débito somente será possível selecionar ou 
Gasto ou Receita, pois não é possível em uma mesma nota faturar receitas de honorários e 
gastos reembolsáveis; 

No caso da Nota de Crédito será possível selecionar Receita e Gasto simultaneamente, o 
objetivo é que seja calculado o valor real do crédito caso o contato também possua algum 
débito com o escritório; 

• Faturar por � é possível agrupar os movimentos passíveis de serem faturados por tipos de 
unidade de custeio de acordo com a hierarquia das unidades de custeio: 

Destinatário da Fatura:  Movimentos diretamente relacionados a contatos, ou vinculados a 
Unidades de custeio Negociação, Processos, Serviços e Marcas e Patente relacionados ao 
contato. No caso da Nota de Crédito um contato somente poderá ser Destinatário da Fatura 
se a check com essa opção “Este Contato poderá ser Destinatário da Nota de crédito” 
estiver marcada na aba “Faturamento” dentro do cadastro do contato na Agenda. Além 
disso, quando o tipo da fatura for Nota de Crédito, a denominação “Destinatário Fatura” será 
alterada para “Credor/Devedor”. 

Cliente:  Movimentos diretamente relacionados a contatos, ou vinculados a Unidades de 
custeio que possuam clientes: Processos, Serviços e Marcas e Patente relacionados ao 
contato. 

Contrato:  Movimentos diretamente ligados as Negociações, Processos, Serviços e Marcas 
e patentes relacionados ao contrato (é um agrupador de Negociações). 

Negociação:  Movimentos diretamente ligados a Negociações ou a Processos, Serviços e 
Marcas e Patentes relacionados à Negociação. 

Processos:  Movimento diretamente relacionados aos Processos. 

Serviços:  Movimentos diretamente relacionados aos Serviços. 

Marcas e Patentes:  Movimentos diretamente relacionados às Marcas e Patentes. 

Outra Pessoa Vinculada:  movimentos diretamente relacionados a um contato com esta 
seleção de tipo de unidade de custeio. 

• Destinatário Fatura/outras opções � o nome deste campo irá variar de acordo com o tipo 
de unidade de custeio selecionada no campo “Faturar por” e terá o mesmo nome da UC. 
Será possível selecionar somente uma ou vários itens; 

• Plano de Contas (DRE) � este campo listará para seleção somente as categorias que 
estiverem de acordo com o tipo de movimento selecionado: receita e/ou gasto. Poderá ser 
selecionada somente uma ou várias categorias; 

• Centro de Custo � este campo listará para seleção somente as categorias que estiverem 
de acordo com o tipo de movimento selecionado: receita e/ou gasto. Poderá ser selecionada 
somente uma ou várias categorias 

• Cliente(s) � este campo só estará habilitado se no “Faturar por” não tiver sido selecionado 
nenhum tipo que indique contato, ou seja, Destinatário Fatura, Cliente e Outra Pessoa. Se 
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tiver sido selecionado o tipo Processos e aqui o cliente José, cada processo onde o cliente 
principal seja o José e que tiver um movimento faturável irá gerar uma nova fatura. 

• Movimentos não faturados até � podem ser listados somente movimentos com data de 
vencimento ou de cadastro até o dia x. Esta opção é comumente utilizada no faturamento 
de receitas de honorários, pois normalmente no início do mês são faturadas as receitas com 
vencimento até o último dia do mês vigente; 

• Todos os movimentos não faturados � optando por não filtrar por data pode ser definido 
que respeitando os critérios de filtro anteriores que todos os movimentos devem ser 
listados. Esta opção é comumente utilizada no faturamento de gastos reembolsáveis. 

Nota:  Caso um movimento do Diário tenha rateio nas suas classificações de DRE e/ou Centro de Custo 
e/ou unidade de custeio e aqui no Faturamento tenha sido feito um filtro por uma destas 3 classificações 
de maneira que somente parte do valor do movimento corresponda à classificação filtrada, o movimento 
será listado para faturamento somente com o valor que corresponde aos critérios do filtro utilizados. 

Após filtrar são exibidas as “possíveis” faturas de acordo com o agrupamento selecionado: 

 

Para saber como alterar a forma de visualização dos resultados veja item ”Como visualizar os 
movimentos filtrados” do manual Financeiro. 

Após selecionar uma “possível” fatura é possível: 

Visualizar o seu extrato, onde são listados os movimentos financeiros que compõem a fatura, ou seja, os 
itens da fatura; 

 

Gerar a pré-fatura que irá transferir o item para a próxima aba: Etapa 2 – Aprovação. 

 

 

1.2.2. APROVAÇÃO 

Nesta etapa serão listadas as “Pré-faturas” geradas de acordo com o filtro aplicado. 
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• Escritório Responsável � é possível selecionar somente um “Escritório Associado” por vez 
e só serão listadas as pré-faturas de movimentos onde este escritório for o seu proprietário; 

• Pré-Faturado � permite filtrar somente as pré-faturas geradas no período selecionado; 

• Cliente(s) � este item só ficará habilitado se o campo “Faturado por” não indicar um 
contato; 

• Tipo da Fatura � seleção do tipo de fatura que será gerada de acordo com o que foi 
definido na etapa anterior; 

• Tipo dos Movimentos � seleção do tipo dos movimentos que serão faturados: receita e/ou 
gasto. Não é possível em uma mesma nota faturar receitas de honorários e gastos 
reembolsáveis, mas nas notas de crédito é possível faturar movimentos dos 2 tipos ao 
mesmo tempo; 

• Faturado por � é possível listar somente as faturas cujos itens foram agrupados de uma 
determinada maneira;  

• Destinatário Fatura/outras opções � o nome deste campo irá variar de acordo com o tipo 
de unidade de custeio selecionada no campo “Faturar por” e terá o mesmo nome da UC. 
Será possível selecionar somente um ou vários itens. 

 

Para saber como alterar a forma de visualização dos resultados veja item “Como visualizar os 
movimentos Filtrados” no manual Financeiro. 

Após selecionar uma pré-fatura é possível: 

• Alterar a pré-fatura � ao alterar uma pré-fatura será possível visualizar todos os seus dados 
e fazer alterações: 
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Destinatário da Nota  

 

É possível alterar o destinatário da nota clicando no link “Alterar destinatário...”. 

 

É possível alterar o endereço do destinatário da nota clicando no link “Alterar endereço...” e neste caso 
será exibida uma tela com todos os endereços disponíveis no cadastro do destinatário, para que um 
novo endereço seja selecionado, já que inicialmente o endereço sugerido é o endereço de “Faturamento” 
do contato. 
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Aba Itens da Nota  

 

São visualizados os movimentos sugeridos para comporem a nota e caso um deles seja alterado ou 
desmarcado será exibida uma mensagem indicando que o parcelamento deverá ser refeito: 

 

Caso algum(s) item(s) seja(m) desmarcado(s) seu valor não será somado nesta nota e ele(s) voltará a 
ser exibido em “Novas Faturas”. 

Para alterar um item da fatura basta clicar no link correspondente e será possível modificar o valor e 
descrição do item na nota, não interferindo em nada no movimento que está no Diário e deu origem a 
este item. 



THOMSON REUTERS 

 

Faturamento e Boleto Bancário   16 

 

 

Ainda é possível aplicar um desconto ou um acréscimo nos itens ou na soma dos itens, assim como 
sumarizar os itens de maneira que no corpo da nota só apareça à soma deles e a descrição incluída no 
campo “Sumarizar itens da nota” substitua a descrição de cada item (a descrição sumarizada irá 
aparecer também nas parcelas desta fatura no campo “Observações”), além de poder inserir uma 
observação na nota que será emitida, a qual irá aparecer na nota somente se foi configurada para isso.  

 

Aba Cobrança  

 

Nesta aba há possibilidade de alterar a conta corrente onde as parcelas serão alocadas. 

O número de parcelas, data de vencimento e forma de pagamento serão sugeridos de acordo com o 
perfil de faturamento do destinatário da fatura e, caso ele não tenha nenhum, de acordo com o perfil do 
escritório para quem está faturando. 

Mesmo com a sugestão é possível alterar estes 3 campos e após alterá-los é necessário clicar no botão 
“Gerar Parcela”. 
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Além disso, é possível alterar os valores das parcelas, já que automaticamente as parcelas terão valor 
igual (conforme ocorreu na figura acima após clicar no link “Editar parcela...”). 

Conferir DOCs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ferramenta é comumente utilizada nas faturas de gasto, ou seja, de pedido de reembolso, onde 
normalmente o número de itens de uma fatura é muito alto. 

O botão “Conferir DOCs” abre uma tela com todos os itens da fatura contendo seu ID, data de 
vencimento, descrição, valor original do item e valor a realizar do item (após alteração). 

A grande utilidade desta conferência é a facilidade de preparar os recibos/documentos para pedir 
reembolso, já que independente da ordem em que os recibos foram guardados bastará digitar seu ID e 
clicar na tecla Enter do teclado ou na setinha azul virada para o lado direito que o item passa a ser 
conferido e na ordem de conferência, ou seja, tanto na fatura, quando em seu extrato, os itens ficarão 
nesta nova ordem e pressupõe que os recibos também, já que a conferência dos DOCs foi feita com 
eles. 

Caso tenha sido usada a etiqueta de movimentos e haja um leitor de código de barras o procedimento se 
torna ainda mais fácil e rápido, pois ao passar o código da etiqueta no leitor e automaticamente o item 
será enviado para a lista dos itens conferidos. 
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Se um item tiver na lista de conferidos equivocadamente basta clicar sobre ele e depois na setinha azul 
virada para a esquerda. 

Na lista de itens conferidos, caso o usuário deseje alterar a sua ordenação, basta clicar sobre os itens e 
depois na setinha azul para cima e para baixo que estão do seu lado direito. 

Somente os itens conferidos serão selecionados automaticamente na lista de itens da nota (aba Itens). 

Nota:  se sobrarem itens na lista de itens sugeridos após todos os recibos de um cliente terem sido 
conferidos, será necessário localizar os recibos referentes aos itens que sobraram. 

Se após acabarem os itens da lista de itens sugeridos sobrarem recibos, será necessário verificar se os 
recibos se referem a itens que se encontram em outra fatura ou se referem a movimentos que não estão 
configurados como reembolsáveis ou ainda que não foram cadastrados no CP-Pro Mais, ou cadastrados 
e excluídos. 

Aba Tributos  

Esta aba só ficará habilitada se o tipo da fatura for Nota Fiscal e se o destinatário da fatura for uma 
pessoa jurídica. 

São visualizados os tributos incidentes sobre a nota, assim como as retenções que serão destacadas na 
fatura de acordo com o perfil tributário utilizado. 

 

Após selecionar uma “possível” fatura ainda é possível: 

Cancelar a pré-fatura que irá transferir o item para a aba anterior: Etapa 1 – Novas Faturas; 

Visualizar o seu extrato, onde são listados os movimentos financeiros que compõem a fatura, ou seja, os 
itens da fatura; 

 

Aprovar a pré-fatura que irá transferir o item para a próxima aba: Etapa 3 – Emissão. 

 

 



THOMSON REUTERS 

 

Faturamento e Boleto Bancário   19 

 

1.2.3. EMISSÃO 

Nesta etapa serão listadas as “Pré-faturas” aprovadas de acordo com o filtro aplicado. 

 

Veja informações sobre cada uma das opções de filtro no item anterior “Aprovação”, pois todas as 
opções são idênticas. 

 

Para saber como alterar a forma de visualização dos resultados veja item ”Como visualizar os 
movimentos filtrados” do manual Financeiro. 

Após selecionar uma pré-fatura validada é possível: 

Cancelar a validação, que irá transferir o item para a aba anterior: Etapa 2 – Aprovação; 

Cancelar a pré-fatura que irá transferir o item para a aba: Etapa 1 – Novas Faturas; 

Visualizar o seu extrato, onde são listados os movimentos financeiros que compõem a fatura, ou seja, os 
itens da fatura; 

 

“Emitir Faturas...” que irá transferir o item para a próxima aba: Etapa 4 – Faturados e gerar um ou mais 
movimentos financeiros no Diário que serão a(s) parcela(s) da fatura. 
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1.2.4. FATURADOS 

Nesta etapa serão listadas as Faturas emitidas de acordo com o filtro aplicado. 

 

Os campos não mencionados devem ser verificados no item “Aprovação”, pois são idênticos aos campos 
de filtro desta aba. 

Exibir fatura(s) cancelada(s) � permite que sejam listadas as faturadas canceladas, além das não 
canceladas; 

Número � permite localizar uma fatura pelo seu número. 
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Para saber como alterar a forma de visualização dos resultados veja item ”Como visualizar os 
movimentos filtrados” do manual Financeiro. 

Após selecionar uma fatura emitida é possível: 

• Visualizar Fatura: irá abrir um arquivo em “.pdf” com a fatura emitida; 

 

• Cancelar Fatura: que irá transferir o item para a aba: Etapa 1 – Novas Faturas. Será 
necessário selecionar um motivo para o cancelamento da Nota. 

 

 

Nota:  os motivos para cancelamento deverão ser previamente cadastrados através do menu 
Ferramentas � Manutenção � Financeiro � Motivos de Cancelamento de Faturas... 
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• Visualizar Extrato: serão listados os movimentos financeiros que compõem a fatura, ou seja, 
os itens da fatura: 

 

O extrato visualizado pode ser o extrato padrão, que contém apenas o ID, data de emissão, descrição e 
valor dos itens da fatura, ou então pode ser um extrato personalizado, cuja personalização dos campos 
que irão compô-lo é feita após clicar sobre o link azul “Configurar campos do extrato”: 

 

Para cada tipo de unidade de custeio é possível selecionar quais serão os campos listados. 

Esta personalização do extrato é feita por micro. 
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2. BOLETO BANCÁRIO 

Antes de gerar um boleto verifique se todas as configurações foram realizadas em Ferramentas � 
Manutenção � Financeiro � Perfil Boleto.  

2.1. PERFIS DE BOLETO... 

O “Perfis Boleto...” tem o objetivo de configurar dados para emissão de boleto em bancos por contrato de 
carteira não registrada.  

No Menu Ferramentas � Manutenção � Financeiro � Perfil Boleto... é possível criar quantos perfis de 
boleto forem necessários. 

Para incluir um novo perfil de boleto ou alterar um perfil já existente, basta dar 2 cliques sobre o perfil ou 
clicar no botão correspondente. 

 

Informações do Perfil: 

• Descrição � é nome do perfil e o indicado é que possua palavras que possam identificar de 
qual banco é o boleto e se houver mais de uma conta no mesmo banco com contratos de 
boleto que identifique qual das contas é; 

• Empresa � é o “Escritório Associado” que possui conta e contrato com o banco para 
emissão de boleto em carteira não registrada. Ele deverá ser o proprietário do movimento 
financeiro que irá gerar um boleto para recebimento; 

• Cedente � é o “Escritório Associado” que aparecerá no boleto como cedente;  

• Layout � selecionar “padrão”, que é a única opção disponível; 

• Nome do Banco � é o banco que tem contrato com o Escritório para emissão de boleto. 
Esta lista é alterada exclusivamente pela Novaprolink, pois é necessário desenvolver o 
layout, com dados específicos de cada banco, para emissão de boletos; 

• Conta � é a conta corrente do banco vinculada ao contrato para emissão dos boletos 
(serão listadas somente as contas cujo Titular é a Empresa selecionada no perfil); 

• Sugerir esse perfil na emissão de boletos � marcando esta opção e caso existam outros 
perfis de boleto não bloqueados, este será sugerido na emissão; 
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• Colocar CPF/CNPJ na emissão do Boleto � marcando esta opção aparecerá no boleto o 
CPF/CNPJ do cedente (Escritório); 

• Contrato � é o número do contrato do Escritório com o Banco para emissão de boletos sem 
carteira registrada. Também pode se chamado de número do convênio; 

• Carteira � é o número da carteira que está no contrato; 

• Variação � é número da variação da carteira que está no contrato; 

• Número do próximo Boleto � é o número do próximo boleto que será emitido com este 
perfil; 

• Cliente � este campo aparece para apenas alguns bancos e é o número do Escritório no 
Banco; 

• Instruções do Boleto � é um campo de texto livre para que sejam cadastradas as 
instruções que serão impressas no boleto. Normalmente este local é usado para indicar em 
quais bancos o pagamento poderá ser feito, multa, taxa de juros, etc. 

 

Além das informações necessárias para emissão do boleto, ainda é possível configurar dados para que 
os boletos emitidos sejam enviados por e-mail aos seus destinatários. 

Configurações de E-mail: 

• Nome do Remetente � é o nome que aparecerá para o cliente como remetente. É indicado 
que seja usado o nome do departamento responsável pelo envio de boletos/cobrança no 
caso de ter mais de uma pessoa; 

• E-mail � é o e-mail que aparecerá para o cliente como remetente e que receberá respostas 
do cliente, caso ele responda o e-mail de envio do boleto; 

• Assunto � é o assunto da mensagem de e-mail que o cliente receberá; 

• Mensagem � é o corpo da mensagem de e-mail que o cliente receberá. Indicamos que no 
assunto ou na mensagem seja indicado que o boleto está em anexo. 
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Nota : As informações contrato, carteira, variação e cliente usadas para configurar o perfil boleto devem 
ser obtidas junto ao banco e podem ou não ser obrigatórias de acordo com o mesmo. 

Um perfil usado na emissão de boletos não pode ser excluído. 

 

Na alteração deste perfil já usado, será possível alterar apenas a sua descrição, nº do próximo boleto, 
instruções do boleto e configurações de e-mail. 

Além disso, este somente poderá ser bloqueado e não mais será visualizado para emitir novos boletos. 

 

2.2. COMO EMITIR UM BOLETO BANCÁRIO 

Um boleto pode ser emitido em 2 locais: 

A partir da tela de alteração de um movimento de receita ou a partir do submódulo Boleto. 
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A única diferença em emitir boletos por um local ou outro é que pelo movimento financeiro será aberta já 
a tela de emissão com somente esta parcela para ser emitida, e se emitir pelo submódulo será exibida 
uma tela de filtro para escolha de quais movimentos terão um boleto emitido. 

Acessando o submódulo Boleto será exibida a tela abaixo, que pode ser usada tanto para selecionar os 
movimentos que terão um boleto emitido, quando para verificar os boletos já emitidos: 

 

Filtro 

• Empresa/Escritório � é o “Escritório Associado” que possui conta e contrato com o banco 
para emissão de boleto em carteira não registrada. Ele deverá ser o proprietário do 
movimento financeiro que irá gerar um boleto para recebimento;  

• Cedente � é o “Escritório Associado” que aparecerá no boleto como cedente; 

• Sacado (Cliente) � é o Devedor do movimento financeiro; 
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• Forma de Pagamento � é possível filtrar movimentos com a forma de pagamento boleto já 
definida e movimentos que não possuem nenhuma forma de pagamento definida, esta 
opção deve ser usada somente para filtrar movimentos sem boletos já emitidos; 

• Perfil � é o perfil de boleto usado na emissão, ou seja, esta opção deve ser usada somente 
para filtrar movimentos com boletos já emitidos; 

• Período de Emissão � é o período de emissão dos boletos, ou seja, esta opção deve ser 
usada somente para filtrar movimentos com boletos já emitidos; 

• Período de Vencimento � é o período de vencimento dos boletos, ou seja, esta opção deve 
ser usada somente para filtrar movimentos com boletos já emitidos; 

• Nosso Número � é o “nosso número” dos boletos emitidos, ou seja, esta opção deve ser 
usada somente para filtrar movimentos com boletos já emitidos; 

• ID do Movimento � é o ID do movimento financeiro; 

• Situação � é possível exibir somente movimentos com boleto já gerado, ou movimentos 
com boleto não gerado, ou ainda os dois; 

• Valor � é o valor do líquido a realizar movimento financeiro; 

• Formato � é o formato em que o boleto foi emitido: e-mail ou impresso, ou seja, esta opção 
deve ser usada somente para filtrar movimentos com boletos já emitidos; 

• Lote � é possível filtrar os boletos por lote de emissão, ou seja, se em um mesmo dia foram 
emitidos 3 lotes de boletos, cada lote receberá um número automaticamente e é possível 
filtrar os boletos gerados somente neste lote, esta opção deve ser usada somente para 
filtrar movimentos com boletos já emitidos. 

Botões 

 

• Perfil � é possível acessar a tela de configurações de perfil que se encontra em: 
Ferramentas � Opções � Manutenção de Tabelas � Financeiro � Perfil de Boleto; 

• Conciliação � veja item 2.3 deste manual; 

• Anular Boleto � é possível anular um boleto já emitido e quando isso ocorrer o número do 
boleto inserido automaticamente na sua emissão será apagado do movimento financeiro e o 
movimento ficará disponível para uma nova emissão de boleto; 

• Avançar � será exibida uma nova tela para emissão de boletos somente com os 
movimentos selecionados; 

• Fechar � fecha o submódulo. 

Após “Avançar” na tela de filtro serão exibidos somente os movimentos escolhidos para emissão de 
boletos: 



THOMSON REUTERS 

 

Faturamento e Boleto Bancário   28 

 

 

Na tela de emissão será sugerido o perfil de boleto configurado para ser sugerido e seja exibida sua 
instrução, também inserida na configuração do perfil, com a possibilidade de ser alterada neste 
momento. 

Na emissão é possível imprimir e/ou enviar por e-mail, além de ser possível visualizar o boleto que será 
emitido. 

Botões da tela de emissão 

 

• Alterar Contato � é possível acessar a tela de alteração do contato, sacado do boleto, já 
que algumas informações em seu cadastro são essenciais para a emissão do boleto: e-mail, 
endereço, etc.; 

• Visualizar � caso seja selecionada a opção visualizar no movimento financeiro, ao clicar 
neste botão o boleto a ser emitido poderá ser visualizado; 

• Gerar Boleto � é necessário que no movimento esteja selecionado o formato da emissão: 
e-mail e/ou impressão; 

• Cancelar � fecha a tela “Geração de Boleto” e volta para o filtro. 

Após emitir um boleto, o movimento financeiro ao qual ele corresponde terá alguns campos preenchidos 
automaticamente: 
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2.3. CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA DE BOLETOS RECEBIDOS PE LO BANCO 

No submódulo Boleto é possível fazer conciliação dos boletos pagos no banco, ou seja, quitar 
automaticamente os movimentos cujos boletos foram pagos. 

 

Ao clicar no botão “Conciliação” é exibida uma tela para filtro das conciliações já realizadas e no canto 
inferior direito desta tela há o botão “Nova Conciliação” que permite que seja realizada mais uma 
conciliação com o arquivo de retorno do banco. 

A tela que se abre ao clicar em “Nova Conciliação” permite apenas que seja selecionado o arquivo de 
retorno do banco e após ser selecionado automaticamente ocorre a conciliação e basta “Fechar” a tela. 

Os Layouts do “Arquivo de Retorno” que o CP-Pro Mais deve utilizar são: 

• Banco do Brasil - CNAB 240 

• Bradesco - CNAB 400 

• Caixa Econômica Federal - CNAB 240 (SICOB/SIGCB) 

• Itaú - CNAB 400 

• Real - CNAB 240 

• Santander - CNAB 240 

• Unibanco - CNAB400 

Um boleto será automaticamente anulado pelo CP-Pro Mais e, por conseguinte não será conciliado se os 
campos abaixo forem alterados no movimento financeiro: 

• Tipo de movimento 
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• Todos os campos do tipo Valor (valor bruto, desconto, a realizar, juros, multa, retenções e 
líquido) 

• Data de vencimento 

• Recebendo de - Devedor 

• Escritório proprietário 

• Conta corrente 

• Tipo de documento hábil  

• Nº do documento hábil  

• Forma de pagamento (todos os campos) 

Caso um dos campos abaixo seja alterado, não acarretará em anulação do boleto: 

• DRE 

• Centro de custo 

• Unidade de custeio 

• Descrição 

• Observação 

• Código de barras do documento hábil 

• Data de emissão do movimento 

Após a conciliação, seguem abaixo as consequências possíveis nos movimentos financeiros conciliados: 

• A “Data de pagamento” recebe a data de crédito encontrada no arquivo de retorno; 

• O campo “Juros” poderá ser preenchido caso haja valores de acréscimos no arquivo de 
retorno; 

• O campo “Desconto” poderá ser preenchido caso haja valores de desconto no arquivo de 
retorno; 

• O movimento é marcado como quitado e conciliado. 

Notas: 

Quando no arquivo de retorno do banco a informação sobre juros e multa estiverem dispostas somente 
como “acréscimos”, sem identificação se se referem a juros ou a multa, o CP-Pro Mais entenderá que 
são juros. 

Há ainda casos em que o arquivo de retorno, ao invés de separar o valor do acréscimo de juros e multas, 
ele simplesmente soma ao valor do documento e, neste caso, o valor não será reconhecido pelo CP-Pro 
Mais e a conciliação não será feita: por exemplo, se eu emito um boleto de R$ 100,00 e o cliente paga 
com juros/multa de R$ 20,00 e ao invés do banco informar no arquivo de retorno que o valor do 
documento é R$ 100,00 e informar nos acréscimos os R$ 20,00, ele informa que o valor é R$ 120,00, 
desta forma, o CP-Pro Mais não consegue conciliar. 

 


