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Objetivo 
 
O produto empréstimo consignado tem por objetivo fornecer aos funcionários das empresas/órgãos 
conveniados assistência creditícia de qualidade, proporcionada pela comodidade no pagamento 
das parcelas, que são descontadas diretamente do salário do funcionário pelos órgãos 
responsáveis por seu pagamento. 
 
Esse processo envolve a retenção, por parte da empresa/órgão público, das parcelas de 
pagamentos do empréstimo realizado junto ao banco pelo funcionário. 
 
Entidades Participantes 
 

Entidade Descrição 
Funcionário Cliente solicita ao Banco em empréstimo consignado 
Banco Banco do Brasil 
Empresa/Órgão Público Responsável pela retenção da parcela do empréstimo para repasse ao Banco 

 
Fluxo de Informações 
 
• Empresa/órgão envia ao banco informação da identificação (matrícula), margem consignável e 
situação sindical de seus funcionários; 
• Banco solicita averbação e a empresa/órgão confirma; 
• Banco solicita inclusão de consignação e a empresa/órgão confirma; 
• Banco executa manutenções na consignação e a empresa/órgão confirma a manutenção. 
 
Eventos 
 

EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO - RETORNO (BANCO=>EMPRES A/ÓRGÃO 
Evento Segmentos envolvidos 
Consulta margem 
Solicita informação sobre a margem consignável do mutuário 

H 

Solicitação para averbação 
Solicitação do banco para inclusão de averbação da 
consignação 

H 

Inclusão de consignação 
Inclusão de parcelas para consignação pela empresa/órgão 

H 

Manutenção da consignação 
Manutenção da consignação (alteração, liquidação e exclusão) 
Solicitação de desconto em folha 

H 

 
 

EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO - REMESSA (EMPRESA/ÓRGÃO =>BANCO) 
Evento Segmentos envolvidos 

Informação de margem 
Informação ao banco da margem disponível do mutuário. 

H 

Confirmação de averbação 
Empresa/órgão público realizando a confirmação da averbação. 

H 



Efetivação da consignação 
Empresa/órgão público confirma ao banco que realizou a 
retenção dos valores a serem descontados em folha 
(consignação). 

H 

Confirmação de manutenção 
Empresa/órgão público realizando a confirmação da solicitação 
de manutenção da consignação (alteração, liquidação e 
exclusão). 

H 

  
Tipos de Serviços do Segmento Empréstimo Consignaçã o 
 
 

Descrição Tipo de  
Serviço  Origem Periodicidade 

Informação de identificação, 
margem consignável e situação sindical 

8 Empresa 
Conforme negociado 
BB e empresa/órgão 

Solicitação de averbação 9 BB Diário/cíclico 
Confirmação de averbação 9 Empresa Diário/cíclico 
Manutenção de consignação 11 BB Mensal/Semanal/Diário 
Confirmação da manutenção 11 Empresa Mensal/Semanal/Diário 
Inclusão de consignação 12 BB Mensal  
Efetivação da consignação 12 Empresa Mensal  

                                     
Estrutura do Arquivo 
 
Tamanho do Registro 
O Tamanho do Registro é de 240 bytes. 
 
Alinhamento de Campos 
• Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. 
• Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita, exceto 
para o campo “Código do Convênio no Banco” (ver formato na descrição do leiaute do Header de 
Arquivo e de Lote). 
 
A partir do padrão FEBRABAN Segmento “H” , neste documento descrevemos a sintaxe dos 
campos por tipo de serviço, conforme estrutura de arquivo a seguir: 
 

Tipo Registro  Descrição 
0 Header de arquivo 
1 Header de lote 
3 Detalhe 
5 Trailer de lote 
9 Trailer de arquivo 

 
Lote de Serviço/Produto 
Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de Serviços / Produtos 
distintos. 
Um lote de Serviço/Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros 
detalhe, e um registro trailer de lote. 
Um lote de Serviço/Produto só pode conter um único tipo de Serviço/Produto . 
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos , 
comuns a todos os tipos de Serviço/Produto, e campos específicos , padrões para cada um dos 
tipos de Serviço/Produto. 



Definição do campo “Lote de Serviço” 
 
Número sequencial para identificar um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela 
geração magnética dos dados contidos no arquivo. 
 
Atenção!  
Preencher com ’0001’ para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior 
acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. 
 

Se registro for Header do Arquivo preencher com ’0000’ 
 

Se registro for Trailer do Arquivo preencher com ’9999’ 
 
Orientações 
 
Critérios Gerais de Validação do arquivo 
 
• Neste segmento, CDC Empréstimo por Consignação, pode ser utilizado um ou mais lotes de 
Serviço/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como 
nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente). 
 
• Os seguintes erros causam a rejeição total do arquivo : 
1. A informação no campo “Número Sequencial do Arquivo” do Header de Arquivo não seguir a 
sequência única, iniciando com 1 e incrementado de 1 a cada arquivo enviado; 
2. Campo “Reservado Banco” (Nome do Arquivo) do Header de Arquivo não ser igual a 
“CDC240000000000”; 
3. Campos com inconsistências de formato no Header de Arquivo (Ex: Numérico com conteúdo 
alfabético); 
4. Campos obrigatórios com dados incorretos no Header de Arquivo (Ex: Código do Banco na 
Compensação, não estar preenchido com 001); 
5. Registros com sequência inválida, ou seja, que não estejam na ordem de tipo (0, 1, 3, 5, 9); 
6. Totais informados no Trailer de Arquivo incorretos. 
 
• O código de erro de rejeição do arquivo (HI) será gravado em todos os Headers de Lotes do 
arquivo, juntamente com outros erros que no momento da rejeição já tenham sido detectados. 
 
• Os seguintes erros causam a rejeição do lote : 
1. Número sequencial do Lote informado no Header de Lote incorreto, exceto para tipo de serviço 
8. 
2. Totais informados no Trailer de Lote incorretos, exceto para tipo de serviço 8 . 
3. Campos obrigatórios com dados incorretos no Header de Lote (Ex: Nome da empresa igual a 
brancos); 
 
• Caso o erro seja no registro Detalhe, somente o registro errado será recusado para o 
processamento. O campo “Ocorrência” do Detalhe será preenchido com os códigos de erros 
detectados; 
 
• Datas facultativas, se informadas, devem conter datas/válidas; 
 
• Os erros ocorridos no Header/Trailer de Arquivo/Lote serão registrados no campo “Ocorrências” 
do(s) Header(s) de Lote. 



 
Ordem e Formato de Apresentação dos leiautes 
 
Seguindo o esquema de Eventos existente no segmento Empréstimos por Consignação, a 
apresentação dos leiautes e campos obrigatórios em cada etapa dá-se conforme detalhamento 
abaixo: 
 
EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO - REMESSA (EMPRESA/ÓRGÃO => BANCO) 
Arquivo “CNAB240 Segmento H Remessa” 
 
EMPRÉSTIMO POR CONSIGNAÇÃO - RETORNO (BANCO => EMPRESA/ÓRGÃO) 
Arquivo “CNAB240 Segmento H Retorno” 
 
OCORRÊNCIAS DE ERRO 
Anexo 1 – Ocorrências de Erro 
Anexo 2 – Tabela de Ocorrências 
 
 
 


